Karmické aspekty národov, v.1.1.
Prečo krízy udierajú mimo zdroj „hulvátstva“?
Sociálno – historicko – zemepisný náčrt
Ľubor Žák, PhD, environmentalista, tréner, spisovateľ, web sirosa.sk
Ako vzniká dynamika a prepojenie dejinných udalostí? Jedná sa naozaj len o politiku mocných, surovinové
zdroje, náboženské predsudky, alebo sú tu aj skryté osudové okolnosti? Ako vznikala veľkosť a sila
jednotlivých krajín? Mohlo byť Slovensko supermocnosťou ako Nemecko, či Francúzsko?
Článok pojednáva o príčinách priebehu minulosti a potenciálnej budúcnosti „osudu národov“ z
novodobého, energeticko - vibračného prístupu k vyššiemu výskytu zhubných prejavov počasia ako sú
hurikány, záplavy, alebo geomorfologických prejavov – zemetrasení, výbuchov sopiek a pod. Na základe
správy barónky Adelmy von Vay z 19.storočia o vedľajších dimenziách Zeme tieto krízové prejavy vyplývajú
podľa štúdií Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel), Zlatomeničstvo pre každého (2. diel) z rezonančného efektu
koherentného magnetického poľa väčšieho počtu ľudí vyprodukovaného ich hromadným generovaním a
interakciou so zodpovedajúcou dimenziou. Zo siedmych dimenzií predovšetkým prvé tri dimenzie a ich
poddimenzie majú na ľudstvo mimoriadne deštruktívny vplyv. Tento je možné zmierniť, alebo aj
predchádzať, a to osobám (zdravotné problémy), komunitám aj národom.
Článok má prispieť k zahájeniu diskusie, ale predovšetkým k začiatku rozsiahleho výskumu detailnejšieho
hľadania súvislostí, analýz, váhy pravdepodobnosti „úderu“ a miesta dôsledkov... keďže sa evidentne jedná
o rozsiahle straty na životoch a mimoriadne veľké hospodárske škody. Pripomeňme si napríklad hurikán
Katrina (USA) august 2005, ktorého škoda bola vyčíslená na 108 biliónov dolárov s 1245 obeťami, alebo
huríkán Camille 14.-20.august 1969 (USA) súvisiaci s „oslavou“ Woodstock 15.-18.august 1969. Vývojovo
hurikány pôsobiace v USA rozširujú pôsobenie aj do iných častí sveta, napríklad do Európy, kde sa v
minulosti vyskytovali len veľmi zriedkavo. Príčina podľa názoru autora spočíva v kvalitatívnom správaní
ľudstva a ignorancii zákonov celostnej vedy, ktorá usiluje o skutočnú pravdu.
„Kresťanstvo? U vás? To už je zastarané!“ pohŕdavo
tvrdil turista domorodcovi na Novom Zélande.
„Keby sme neboli kresťania, dnes by sme vás mali
na obed,“ konštatoval domorodec.
Skutočná udalosť
Albert Einstein povedal, že veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé. Nie
nadarmo mnoho kňazov pôsobilo vo vede a veľa vedcov boli úprimnými kresťanmi. Vieme si dnes
predstaviť pedagogiku bez kresťanskej vízie Jána Amosa Komenského? Alebo chrámy - poklady stavebnej
architektúry, bez potrieb služby obradom pre velebenie Hospodina, Pána Nebies a Zeme, pod rôznymi
Božími menami v Londýne, Paríži, Berlíne, Moskve, Istanbule, Káhire, alebo Konáraku?
Riešime cesty do kozmu a analyzujeme štruktúry a vývoj hviezd a galaxií, ale nevieme základné
informácie o sebe, tu bezprostredne na Zemi a v jej okolí. O tomto prípade hovorí príbeh astronóma, ktorý sa
pozeral na Mesiac a jeho krátery a spadol do jamy. Presne to sa nám môže stať, alebo už sa aj stáva.
Človek nie je darvinovská opica. Možno sa niekto tak cíti, keď ide z párty domov, ale napriek
špiritusu v sebe má v sebe predovšetkým duchovnú dušu... Človek nie je zviera a aj keď sa to niekomu môže
zdať fantastické, sme nesmrteľnou súčasťou Vesmírneho vývoja. Tak ako píše Biblia, na zobudenie človeka a
zobudenia ľudstva sa veľmi nedočkavo čaká... Pretože ako všetko v prírode / Vesmíre má svoje miesto a
účel, aj ľudstvo nie je len akási hra náhody, ako sa mnohí domnievajú.
Princíp zachovania hmoty a energie ľudstvo pozná z prírodných vied od 17.storočia. Zväčša sa
aplikuje na prírodné a technické javy a spolu s ostatnými fyzikálnymi zákonmi jeho použitie je bázové. Ako
ukazuje životná prax, je čas, aby sme tento zákon rozšírili aj na psychologicko – sociálne javy. V dávnej
minulosti bol tento existencionálny zákon známy ako Zákon karmy, alebo Zákon príčiny a následku.
Myšlienky, pocity a činy sú taktiež energie, ktoré si podvedomie človeka / príroda / Vesmír uchováva. Je tu
však výnimka, vyplývajúca z dôležitej úlohy človeka v Stvorení. Zlé energie sa musia vynulovať /
zharmonizovať / zaplatiť. Zákon znie: platí sa do posledného haliera. Dobré veci sa taktiež evidujú, ale
zvyšujú energiu človeka / rodiny / komunity / národa a vracajú sa mu vo forme dobra, požehnania a pokroku.
Najväčším nepriateľom človeka je on sám sebe. Keď si myslí, ako dobre robí sám sebe, napríklad
pri návšteve cukrárne, alebo pivárne, alebo ako dobehol suseda... Podobne to platí aj o národe. Napríklad
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súperiaci generáli likvidujúci „svoju“ Rímsku ríšu, vyvražďovanie nielen Ivana Hrozného, ale aj Stalina v
Rusku, tzv. „víťazné vojny“ fašistického Nemecka v Európe, ktoré viedli k totálnej deštrukcii krajiny, či
Pol Potovský režim v Kambodži... Najväčším nepriateľom človeka je pýcha a ignorancia dôležitých znamení
„zhora“, ktoré ho stretávajú po ceste a keďže si ich nevšíma, likvidujú.
Keď sa vaše auto začne prehrievať a hrozí výbuch, alebo požiar, okamžite reagujete a auto sa snažíte
opraviť, alebo dať do servisu. Prehrievanie ukazuje na krízový stav, nejakú chybu prevádzkovania
motorového vozidla. Fungovanie planéty Zem je podstatne zložitejšie, ale aj tu platia zákonitosti, z ktorých
dnešná veda už mnohé pozná, ale nie všetky uznáva. Aj naša planéta sa zdá, že sa v posledných
desaťročiach „prehrieva“ a obrovské straty na životoch a hospodárske straty by nás mali zastaviť k
zamysleniu, prečo je to tak...
Planétu Zem môžeme prirovnať k „vesmírnemu vozidlu“, ktoré v súčasnosti vykazuje všetky
známky chybnej prevádzky, zlého fungovania. Zvýšené a zrýchlené množstvo hurikánov, zosuvov, záplav,
zemetrasení... , ich stúpajúcu „razanciu“, nemožno pripisovať náhode. Vo vedeckých štúdiách Prečo sa
počasie zbláznilo (1.diel, 2015), Zlatomeničstvo pre každého (2.diel, 2017) sa detailnejšie rozoberá práve
táto situácia krízového chodu Zeme. Nemali by sme sa uspokojiť s registráciou a zmierením sa s týmto
znepokojivým, havarijným stavom, ale pokúsiť sa tento stav zmeniť. Pravidlá sú známe už niekoľko tisíc
rokov a platiť budú stále. Strčiť hlavu do piesku nám nepomôže. Človek vytvoril dlžoby. Za ignoranciu sa
platí. Vždy sa platilo! Na každom človeku záleží. Sme súčasťou tvorenia prítomnosti aj budúcnosti.
Zákon zachovania energie / platenia karmy, je vždy osobný, ale obecné pravidlá pozemské aj
duchovné platia pre všetkých. Pre konkrétnych ľudí aj pre národy. Pred 2000 rokmi na Zem prišiel Boho –
Človek, ktorého predpovedali všetky náboženstvá sveta. Neprišiel náhodou. Prišiel do obdobia dozrievania
vývoja človeka, keď biopole vedomia ľudstva, jeho magnetické biopole, začalo štatisticky vykazovať stupeň
nárastu intenzity, ktorá môže mať drastické dôsledky na životy jedincov, národov, celého ľudstva. Ako? O
tom pojednáva moderná biofyzika, a súvislosti ukazujú uvedené knihy aj tento článok.
Je úplne jedno, či je človek veriaci a patrí do nejakej konfesie, alebo je neveriaci. Ako syn človeka
má nielen nejakú sociálnu rolu syna, otca, zamestnanca, občana, ale taktiež účastníka žiaka školy Ducha
Svätého. Je to súčasťou jeho bytia v tejto duálnej dimenzii, dimenzii keď sú duchovná duša a materiálne telo
zdanlivo rozdelené, alebo dokonca sa človek pokladá len za toto fyzické telo. Osobné skúsenosti zo
„zobudenia sa duše na druhej strane“ nielen šokujú, ale aj prinášajú ľútosť nad hlúpo premárneným životom.
Ľudstvo je v procese učenia sa a Mesiáš prišiel, aby priniesol, upresnil, rozšíril posolstvo dobrej
zvesti. Už v samom obsahu „dobrý“ je to, čo sa ľudstvo má naučiť – byť dobré, tvorivé, milosrdné,
múdre, láskavé... Takéto sú vlastnosti Boha Otca v jeho Dobrote, Tvorivosti, Milosrdenstve, Múdrosti,
Láskavosti, ale aj Všadeprítomnosti, Všemocnosti, Pravdivosti, Spravodlivosti... Človek je na Zemi v roli
žiaka školy Ducha Svätého, kde sa učíme za anjelov, spoluúčastníkov stvorenia. Vieme to nielen zo
Svätých Písem všetkých národov, ale aj z tisícok svedectiev ľudí, ktorí zažili NDE (Near Death
Experience) - nielen „obyčajných“ ľudí, ale aj vedcov, lekárov, technikov, vojakov...
Každý dobrý otec sa stará o svoje deti a dbá, aby chodili po správnych cestách – malých v
rodine, aj veľkých cestách v reálnom živote. Z titulu role otca dieťa usmerňuje, radí, odporúča, alebo
niekedy aj trestá – vždy primerane, s láskou a porozumením. Podobne je to aj s ľudstvom a Nebeským
Otcom, ktorý poslal svojho Syna, aby usmernil, učil, liečil, radil, pomáhal, bol vzorom... Pokiaľ dieťa zíde z
cesty svojho napredovania a začne ubližovať sebe aj druhým, dobrý otec či matka musia zasiahnuť. Musia!
Lebo nikto druhý to tak dobre neurobí! Úlohou rodičov je poznať a formovať, chrániť, ale aj usmerniť či
trestať svoje dieťa! Keď pôsobí zhubne na okolie, ohrozuje okolie, tresty sú primerané, vždy individuálne.
Niekomu stačí pohľad, inému plesnutie po zadku... Rodičia poznajú dieťa od malička najlepšie a nesú za
neho zodpovednosť pred obcou aj pred Bohom!
Príbeh: Malý chlapec vychovávaný slobodnou mamkou, ktorá si užila posmech aj úškrny, sama
vychovávala synčeka a chválila ho za to, keď v škole ukradol ceruzku, kružidlo, desiatu... „Dobre, synku,
dobre, vráť im to.“ Zo synčeka sa stal syn a profesionálny zlodej, ktorého raz v noci pri lupe pristihli a on
zabil. Chytili ho. Viedli ho na popravu. Pred sťatím požiadal, že chce hovoriť so svojou mamkou. Keď ku
nemu pristúpila, naznačil jej, že jej chce niečo pošepnúť. Naklonila sa k nemu a on - jej odhryzol ucho!!
Zaliata krvou a skrčená od bolesti sa opýtala: „Synku, prečo?“ „Mamka, keby ste ma nepodporovala v
krádežiach, toto sa nemuselo stať.“ …........................ Aké je dôležité dobré vedenie mám....................
Pokiaľ rodičia / politici svojou ľahostajnosťou dieťa / národ priviedli na zlé cesty, sú
spoluzodpovední za jeho zlyhanie! Toto sú dávno aplikované, ale aj obecné pravidlá, ktoré by si mali ľudia
znovu uvedomiť. Kedysi to patrilo ku základnému životnému názoru, ale dnes táto výchova / vzdelávanie
zlyháva. Obávam sa, že tieto pravidlá sa na školách nielen neučia, ale sa aj úplne prekrútili!!! Rodičia /
politici napríklad často obhajujú / ignorujú zlyhávanie etiky dieťaťa /národa voči pedagógom v škole a
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dieťa / národ jeho hlúposť ignorujú, podporujú a utvrdzujú. A tým sebe a jemu nesmierne škodia!
Keď niečo také, ako pravidlá úcty, lásky a slušnosti, platí pre výchovu v rodine, v malej
komunite, myslíte si, že iné pravidlá budú platiť pre ľudstvo, ktoré je súčasťou veľkej Vesmírnej
komunity? Ľudstvo vyrástlo do zodpovednosti nielen za svoju planétu (atómové zbrane, chemizácia a
ohrozovanie životného prostredia, ohlupovanie detí aj občanov verejnými médiami o materialistickom
pôvode, skresľovaním dôležitých informácií napríklad faktu reinkarnácie a osobnej zodpovednosti človeka
ako duchovnej duše...), ale má zodpovednosť aj voči blízkym dimenziám s prejavmi jadrových výbuchov,
nekontrolovanými nešťastiami jadrových elektrární, nekontrolovanými prienikmi silných energií do
vedľajších dimenzií... Z osobnej skúsenosti som takéto vedľajšie dimenzie navštívil a je všeobecne známe, že
svedkov je veľa.
Biblia upozorňuje, že majiteľ vinice, Hospodin, čaká od nájomcov slušné a regulérne správanie,
okrem iného odvody z úrody. Pre človeka to znamená, že časť úrody – desiatok z plodov svojho života, čas,
peniaze, pomoc druhým, odovzdáva svojim blížnym, svojmu pokroku a poznávaniu Nebeských Pravidiel.
Nebeský Otec, majiteľ vinice, je tu stále. Neodišiel na ďalekú cestu, len dal ľudstvu viac času, aby sa
pozbieralo, presvetlilo poznaním, naplnilo svoj život charizmou, prácou, porozumením a používaním
týchto Nebeských Pravidiel.
Keď však ľudstvo prestane ctiť zákony večného Života, začne zbíjať, zabíjať a ubližovať sebe aj
okoliu, porušuje dôležité pravidlá Vesmírnej etiky. Každý človek ich pozná ako všeobecne známe, obecné,
etické pravidlá, ako aj z hlasu vnútorného svedomia. Vidíme práve na krízových prejavoch počasia, že
podmienky existencie pre „zlých vinohradníkov“ sa pritvrdzujú. Obzvlášť pokiaľ Ho ignorujú, t.j. svoju
ignoranciu nielen utvrdzujú, ale vychovávajú aj ďalšie generácie hluchých a slepých mladých ignorantov,
mladistvých zločincov, nutne nastupujú lekcie utrpenia, kríz, problémov, nešťastí...
V našich článkoch a štúdiách vedľa anjelov vystupuje aj diabol, satan. Také sú fakty. Podobne ako
každý človek má priradeného anjela strážneho, podobne má priradeného aj diablovho služobníka. Tieto
bytosti sú materiálnym očiam neviditeľné, ale u veľmi zlých ľudí ich malé deti a zvieratá vidia a vycítia. A
odmietnu prísť k takému človeku, lebo vidia jeho poškrvnenú auru, jeho zlé biopole. Boja sa.
Apoštolovia Matúš, Lukáš aj svätý Pavol upozorňujú, že diablove pokúšania sú súčasťou
životnej cesty človeka a môžu silne pošpatiť „úrodu“, kvalitu života komunity a národa, alebo aj životné
prostredie života. Pokiaľ si človek, rodina, národ nedá pozor, tento „zlý, rozzúrený lev, ľudožrút“, sa vrúti
dovnútra do citovej a sociálnej oblasti a začne plieniť všetko vznešené, svetlé, dobré, láskavé... A môže to
premeniť naopak na nízke, tmavé, zlé, agresívne, ignorantské, kriminálne... Začne spochybňovaním pravdy,
viery, súžitia a pošle „kámošov, zvádzajúcich kumpánov, nehanebných dezinformátorov...“ Niekedy sú to
vaši spolužiaci, tzv.kamaráti, známi, žiaľ aj rodinní príslušníci, zmätení novinári, aby vás diabol rozleptal a
nahovoril ísť mimo cestu pravdy, lásky, spravodlivosti. Kvôli medzinárodnému Internetu zločinci môžu
postihnúť PC vírusmi, hlúpymi nepravdami, temer každého, pretože veľa počítačových zločincov vplyvom
zlej výchovy pokladá ubližovanie druhým za hrdinstvo.
Keď je vo vás pýcha, egoizmus... a málo pokory, úcty a milosrdenstva, ľahko diablovi naletíte,
hlavne keď si myslíte, že neexistuje. Ako ľahko človek / národ zlyhá, pokĺzne sa, tak veľmi ťažko vstáva.
Všetko sa deje tzv. „náhodou“, ktorú veľmi dobre vyjadruje moderná teória chaosu, alebo
zákon samoorganizovania vecí, udalostí, javov graficky spodobnených fraktálmi. Príroda, skrytá
Inteligencia za hmotou, rada opakuje osvedčené vzory v mikro aj makrokozme. Malé zmeny (tzv. mávnutie
motýlieho krídla) môžu zapríčiniť obrovské udalosti (napr. hurikán v Karibiku). Pokiaľ pokladáme
kumuláciu zmien biopola mysle a vibrácie magnetického pola srdca tisícov, či miliónov ľudí za istú dobu
zosilnenú tzv. rezonančným efektom za malú udalosť, ovplyvňujúcu magnetické pole nejakého regiónu /
lokality, tak sme na správnej stope.
V predošlom texte sme hovorili, že zákon zachovania hmoty a energie platí nielen pre vedu a
techniku, ale taktiež na psychologicko – sociálnej úrovni. Z nedostatku terminológie sa pre túto oblasť bol
prevzatý orientálny výraz karma, ale naši predkovia tieto zákonitosti poznali a zachovali v prísloviach: „Kto
druhému jamu kope, sám do nej spadne“. „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“. „Dovtedy sa chodí s
džbánom po vodu...“. Je však čas, aby sa z ľudovej múdrosti stala skutočná, komplexná, vedecká,
experimentálne overiteľná a štatistikami podporená múdrosť. U človeka aj národa je tento výraz bytostne
previazaný s kvalitou jeho biopola, s minulými životmi, ako aj s osobnou kvalitou priebehu terajšieho života.
Najprv si povedzme, čo je pojem „karma“ v osude človeka. Ľudstvo žije v Božom náručí, vo sfére
Vesmírnej Inteligencie chránený jedinečným laboratóriom Slnečnej sústavy a postavením zemegule, ale aj
jedinečnými životnými podmienkami tepla, svetla, vody... Človek žije v prostredí „s pamäťou“ - vonkajším
aj vnútorným záznamom, ktorý slúži na výchovné účely. Platí, že čokoľvek človek „zaseje, to aj zožne“ na
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všetkých úrovniach bytia človeka – mysľou, pocitmi, činmi. Nie je to len energetický dlh za terajší život, ale
„žneme“ aj za predošlé životy, prípadne za činy svojich predkov, či spoločenstiev.
Za dobro dostáva človek dobré, za zlo zlé. To je Zákon Príčiny a Následku, o ktorom sa zmieňuje
Biblia aj iné inšpirované Sväté písma. Je to Zákon, nie otázka viery, podobne ako fyzikálny zákon gravitácie
nie je fikcia, ale fyzikálny zákon diania na Zemi aj v Kozme. Platí sa do „posledného centa“, vždy len za
vlastné nedostatky, podľa dokonalého zákona Vesmírnej spravodlivosti. Pokiaľ človek chce, aby mu bolo
odpustené, musí aj on odpustiť. Pokiaľ chce mať priateľov, musí sa správať ku svojmu okoliu
priateľsky, láskavo, eticky na výške, úctivo, pravdivo, spravodlivo... Keď seje vietor, zožne búrku! To
patrí do sféry tzv. Zákona príťažlivosti, ale rovnako účinne to patrí do výstroja úspešného manažéra,
diplomata, či politika.
To čo platí pre jedného človeka, platí aj pre skupiny ľudí, etník, národov, ktoré v rámci svojho
spoločenstva vytvorili určitý spoločný zámer, ideológiu, doktrínu a činy z nej vyplývajúce.
Evidencia karmy je veľmi presná a presné archívne záznamy histórie každého človeka, alebo
skupiny, tzv. kronika Akáša, sú k dispozícii vždy a všetko, čo sa kde kedy udialo... Samozrejme len pre
kompetentných, ktorí sú duchovne a eticky vyspelí a informácie nezneužijú.
Oblasť karmy patrí k najzložitejším oblastiam ľudskej existencie a podľa vyjadrenia odborníkov, ako
sú Dr.Stylianos Atteshlis, Dr.Michael Newton, Edgar Cayce, Dr.Brian Weiss, K.C. Markides, S.N.Lazarev a
ďalší. Do tejto oblasti týkajúcej sa Kroniky Kozmických záznamov histórie ľudstva, ako sme hovorili, má
možnosť prístupu naozaj len málo duchovne vyspelých jedincov. Na druhej strane je dnes sprístupnené
pomerne veľké množstvo historických „záznamov“ činov osôb, alebo skupín ľudí, takže sa ľudstvu
sprístupňuje aspoň náčrt súvislostí takých dôležitých pre dnešnú vyspelú civilizáciu, ktorá túži po hlbšom
poznaní, ktoré nie je poznanie opice, ale duchovnej bytostnej civilizácie a nechce zahynúť.
Na základe správy barónky Adelmy von Vay, liečiteľky, pracovníčky Červeného kríža, vedkyne,
autorky najlepšej kozmológie kresťanského sveta, a správy o vedľajších dimenziách a poddimenziách Zeme,
je možné vnímať súvislosti dnešných rôznych krízových prejavov počasia, geomorfologických prejavov,
epídémií a iných „náhodných“ javov ako prejav skrytých zákonitosti, ktorým je možné predchádzať, alebo
aspoň utlmiť intenzitu prejavov. O vlastnostiach týchto dimenzií a poddimenzií, ako sme hovorili vyššie,
pojednávajú štúdie Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel, Ekokonzult, Bratislava 2015) a Zlatomeničstvo pre
každého (2.diel, Typopress, Košice 2017) dostupné v elektronickej podobe na web sirosa.sk.
Vesmír nepozná termín NÁHODA. Všetko má svoju konkrétnu príčinu, priebeh aj následok. Aj v
prípadoch meteorologických krízových prejavov sa nejedná o „náhodné“ prejavy, ale o zložité prírodné
zákony, ktoré počítajú svetovo navzájom prepojené počítačové systémy. Niektoré javy sa však správajú
„čudne“ a nepredvídateľne, ba dokonca porušujú známe fyzikálne pravidlá. Zopakujme si,že práve tieto
„zvláštne“ javy a ich príčiny, ktoré boli dosiaľ podceňované, je treba vnímať ako kumulované, koherentné
biopole veľkého množstva ľudí, ktoré ovplyvňuje nielen základné magnetické pole Zeme, ale spúšťa dosiaľ
neznámym mechanizmom prenos informácií a následné krízové prejavy. Každej dimenzii a poddimenzii
zodpovedajú archetypy popisujúce základné vlastnosti biopola dimenzie / poddimenzie so
zodpovedajúcimi krízovými prejavmi.
Napríklad abnormálne zamrznutie rieky Níl. Likvidácia kresťanských kláštorov r.1010 v Egypte a
Jeruzalemského chrámu v Palestíne„vyprodukovala“ v rezonančnom prepojení na dimenziu 1.2 zamrznutie
Nílu, alebo „oslava zvieracích pudov“ v auguste 1969 vo Woodstocku, USA, spustila hurikán Camille,
ktorý porušoval všetky meteorologické pravidlá, ktoré dovtedy meteorológia o správaní hurikánov mali.
Hurikán zabíjal, ničil, pustošil, spúšťal lokálne búrky. Náhoda, alebo mávnutie „havraním krídlom“?
Keďže sa jedná o skutočne hrozné a varujúce udalosti, pri ktorých prichádzajú o život a životné
istoty tisícky až milióny ľudí, alebo aj o výrazné urýchlenie formovania klimatických podmienok v určitých
oblastiach sveta (severná Afrika, predovšetkým oblasť Líbye a Tunisu, obilnica starej Rímskej ríše, behom
niekoľko desaťročí prišla o tečúce rieky, faunu, flóru a stali sa kamenitou púšťou ako ju dnes poznáme) , je
podľa mojej mienky naozaj dôležité pri dnešných vedeckých kapacitách, dostupných databázach lekárov a
zdravotníckych a sociálnych inštitúcií, ako aj počítačovom vybavení venovať tejto oblasti adekvátnu,
rozsiahlu vedeckú pozornosť. Nielen evidencia seizmickej hrozby a upozornenie pre evakuáciu
ohrozených oblastí, ale predovšetkým prevencia, ktorá podľa našich poznatkov je možná!!!
Karmické súvislosti ukazujú okrem iného na prepojenosť rôznych etnických skupín, národov a
krajín. Tieto súvislosti sú dôležité predovšetkým z pohľadu možného postihu, miesta a charakteru
„dopadu“ krízového javu, napríklad zemetrasenia, či hurikánu. Je totiž známe pravidlo, že „karmický
úder“ postihuje najslabší článok a jeho príslušnú oblasť. Nie vždy totiž „karma udiera“ na „páchateľa“, ale
podľa určitých pravidiel, ktoré sa majú vyskúmať a stanoviť, na jeho „oslabeného karmického nosiča“. V
prípade surovej, vojnovej udalosti r.1010 vyvraždenia nevinných, zbožných mníchov kresťanských kláštorov
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pozdĺž Nílu, prudké ochladenie udrelo priamo v oblasti zločinov nezmyselného vraždenia v Egypte. V
prípade „oslavy“ vo Woodstocku, USA, však hurikán Camille „udrel“ niekoľko sto kilometrov južne od
miesta hýrenia.
Určitým vodítkom priebehu „úderu“ karmy môže byť známy biblický príbeh Jonáša a asýrskeho
mesta Ninive. Hospodin pošle proroka Jonáša, aby vystríhal úhlavného nepriateľa Židov, Asýrčanov, že ich
zloba a hriechy budú do 4O dní potrestané. Keďže došlo k pokániu obyvateľstva aj samotného kráľa, mesto
bolo ušetrené od zničenia... V príbehu výstrahy miest Sodomy a Gomory varovanie a výstraha nepomohli,
ba stretli sa s výsmechom, ignoranciou, agresiou a dôsledky boli tvrdo katastrofálne a sú evidentné ešte aj
dnes vo forme „života“ Mŕtveho mora dodnes.
Možno niektorí kresťania (predpokladám, že nad 95%) budú mať námietky voči koncepcii
znovuzrodzovania, lebo nie je súčasťou vyučovanej tradície. Pravdou je, že tradícia učila - Zem obieha
okolo Slnka. Musela prísť korekcia, aj keď Giordana Bruna stála život a Galileiho slobodu. Keďže Pravda
oslobodzuje a nie tradícia, je dobré sa pridŕžať Pravdy, teda odkazu Písma a faktov osobných svedectiev,
pacientov NDE. Nový Zákon na viacerých miestach upozorňuje na znovuzrodzovanie / reinkarnáciu
(napríklad Pán hovorí učeníkom, že Eliáš prišiel ako Ján Krstiteľ). Z bežného života vidíme, že drzí, hrubí,
suroví ľudia zdanlivo víťazia, alebo mnoho veľmi dobrých ľudí trpí ťažkými chorobami, alebo krivdami.
Môžeme snáď za to viniť nášho Dobrého Otca Hospodina, alebo je tu evidentne skrytá, avšak ignorovaná
Nebeská Logika Spravodlivosti, ktorú nejakí kriminálnici (byzant.cisár Justinián a Teodora) zaretušovali?
Svätý Pavol priamo poukazuje, že pokiaľ človek ignoruje zákon milosrdenstva a odpúšťania,
spúšťa sa „platenie“ karmy, ktoré riadia archanjelské rády kniežatstiev a mocností (2Kol 2,14-15).
Taktiež upozorňuje svojho žiaka Timoteja, aby neskladal „liečivé“ ruky na nehodných, lebo prevezme na
seba ich trest (1Tim 5, 24-5). Človek prichádza na Zem, aby sa naučil lekcie školy života a poučil sa. Pokiaľ
však lekciu nedokončil a nepoučil sa, jeho utrpenie / utrpenie komunity, národa, k tomu má napomôcť.
Karmické udalosti väčšiny ľudí sa dotýkajú konkrétnych osôb, na ktorých je možné vidieť
niektoré „mechanizmy“ karmy (S.N.Lazarev, Diagnostika karmy). Už sme spomínali, že karmická
udalosť, choroba alebo nehoda sa premietne do najslabšieho článku človeka a jeho okolia, alebo aj firmy, či
národa. U človeka sa môže premietnuť na partnera / ku, dieťa, alebo domáce zvieratko na úrovni chorôb /
problémov konkrétnych orgánov, ktorých „vibrácie“ daný človek zdeformoval a tým porušil Božiu
harmóniu. U karmicky vyspelých národov sa karma premietne alebo do najchudobnejších a najslabších
článkov spoločnosti, alebo do bývalých kolónií, s ktorými bol kolonizátor / správca kolónie stovky rokov
prepojený a napríklad si tam „odkrúcajú karmu“ bývalí otrokári a ich krutí regrúti, teraz „oblečení“ do tela s
čiernou, žltou, alebo hnedou pleťou.
Mnohým vedcom, alebo aj politikom, sa to nebude páčiť, ale vyplýva to z Biblie a iných svätých
Písem, alebo aj z kozmológie barónky Adelmy von Vay, že človek ako nesmrteľná duša dočasne
obývajúca fyzické telo, má na Zemi svoju dôležitú úlohu a krízy, choroby, nešťastia, alebo aj epidémie
chrípky patria ku kontrolným mechanizmom individuálneho, alebo aj kolektívneho plnenia tohto
„karmického plánu“. Aj keď si zväčša ľudia nepamätajú „odkiaľ prišli a kam idú“, ľudstvo dostalo Sväté
Písma a Nový Zákon, kde Pán Ježiš Kristus upozorňuje na tento dôležitý detail, ktorý by si mal každý človek
uvedomiť a pracovať na ňom. „Ja viem, odkiaľ som prišiel a kam pôjdem“, povedal Pán svojim učeníkom,
spolu s odkazom „Pravda vás oslobodí“. Súčasne je to aj výzva pre moderného človeka, aby aj on vedel
povedať o sebe to isté. Mal by vedieť odkiaľ prišiel a kam ide / smeruje.
Osobná, individuálna misia človeka sa dotýka „územia“ vášho tela a týka sa predovšetkým
vašej duchovnej duše. Termín plnenia „plánu“ je od narodenia po smrť, pretože na „druhej strane“ sú
prostriedky progresu temer zmrazené. Aká je úloha misie? Každý človek to podvedome vie, jeho svedomie
to vie. Úloha je etický, rozumový, citový, tvorivý / umelecký, duchovne – duševný pokrok... Tam, na „druhej
strane“ totiž čas nehrá žiadnu rolu a človek tam len „vyhodnocuje plusy, mínusy“. Sú o tom desaťtisíce
svedectiev, napríklad aj vedcov Dr. R.A. Moodyho, Dr. E. Alexandra, E. Cayce, či akademika sociológa K.C.
Markidesa a Dr.S. Atteshlisa. Podobné skúsenosti má aj pisateľ tohto článku, keďže absolvoval štyri krát
klinickú smrť a „navštívil“ niektoré z vedľajších dimenzií. Dobrý priateľ, učiteľ fyziky, na Zemi už zomrel,
ale v tej vedľajšej dimenzii ešte žil a pracoval v úplne inej profesii – ako robotník. Ľudia v tej dimenzii mali
črty človeka, ale zväčša boli tvárou aj postavou deformovaní.
Aj skupiny ľudí, národy, majú svoju karmickú úlohu, misiu, ktorá je podobná ako v prípade
osobnosti človeka. Záber je samozrejme širší a náročnejší, ale opäť je to úloha pokroku na intelektuálnej,
etickej, tvorivo - umeleckej, psychologicko – sociálnej úrovni, duševno – duchovnej úrovni a predovšetkým
vynulovanie starých, brzdiacich karmických väzieb, blokov vyplývajúcich zo zneužitia Božích Zákonov pre
egoistické ciele... Toto vynulovanie poznáme z Biblie zo Starého Zákona ako pravidlo zaplatenia do
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posledného centa. Kým sa človek sám nenaučí odpúšťať bude platiť oko za oko, zub za zub, krv za
krv... Aj u národa smerovanie vývoja je odpútanie sa od zvieracích inštinktov, zvládnutie rozumovej, až po
ušľachtilú sociálne vyspelú, kultúrne – tvorivú uvedomelú úroveň.
Pri osobnom aj skupinovom pohľade je dôležité vedieť, že človek, národ a ľudstvo nikdy nebolo a
nie je na ceste životom samé. Sprevádzajú nás vysoké duchovné bytosti, archanjeli, o ktorých schopnostiach,
silách, múdrosti dnešný človek nemá ani poňatie. K jasnovidným svedkom anjelov strážnych patril napríklad
páter Pio, ktorý dával angloamerickému bombardovaciemu letectvu počas 2.svetovej vojny silné lekcie
(R.Allegri, Zázraky pátra Pia). Bombardovacie letky v talianskej oblasti Bari obracal o 180 stupňov a uvoľnil
nosiče bômb. Ešte dnes možno žijú desiatky svedkov, pilotov, včítane veliaceho generála Bernarda Rosiniho,
alebo pamätníkov ich spomienok na 2.svetovú vojnu.
Dôležitým „detailom“ je, že pri výchove k pokroku hlavnú úlohu zohráva utrpenie, pretože len
veľmi málo ľudí je ochotných zmeniť sa na základe upozornenia, odporučenia, vzdelávania, či poznania.
Táto cesta poučenia mladých staršími je vždy teoreticky prístupná, ale prakticky temer nevyužívaná. Len
bolesť, stresy, problémy, hlad, chlad, choroby, núdza, strata vnútornej alebo vonkajšej slobody... vedú
človeka / národ / ľudstvo na cestu pokroku a hľadania harmónie.
Otázka znie, či naozaj ľudstvo potrebuje tretiu svetovú vojnu a klimatické hrozby a lekciu
epidémií chorôb, či hladomoru zo zničeného životného prostredia pre svoju nápravu, alebo či skúsi
začať žiť pravidlá, o ktorých existencii vie už 2000 rokov? V 6.storočí, keď cisár Justinián kruto zneužil
svoje mocenské postavenie, zásadne spomalil vývoj ľudstva zničením všetkých písomných diel o
reinkarnácii, ľudstvo zažilo jedno z najstrašnejších zemetrasení (Krakatoa, Indonézia, r.535 n.l.), ktoré
priamo, alebo nepriamo hladom a chorobami zlikvidovalo viac ako tretinu ľudstva. Oblaky sopečného
prachu zo supervulkánu znížilo povrchovu teplotu Zeme, roľníci nič nedopestovali, mestá hynuli od chorôb a
hladu. Tsunami likvidovalo priamymi záplavami. Namiesto učenia sa poznávaním ľudstvo okamžite
prešlo na druhú koľaj vývoja – utrpením. A za túto hlúposť jedného krutého, obmedzeného mocipána
platíme dodnes, pretože učenie Origena a cirkevných otcov cestou pravdivej tradície bolo prerušené a
zničené.
Nový Zákon, nazývam túto vzácnu knihu životných pravidiel „manažérska príručka“, upozorňuje, že
každý človek bude platiť do posledného haliera. Mnohí ľudia si myslia, že zlo, surovosť a dravosť na Zemi
vyhráva, že zločin má prim. Avšak je to len neznalosť pravých zákonov Kozmu. Z dlhodobého hľadiska
rôzne sily zla začnú medzi sebou bojovať a navzájom sa likvidovať, podobne ako rakovina človeka zožiera
samú seba... Najhoršie zlo, ktoré Nový Zákon pozná, je vlažnosť a ľahostajnosť, ktorým sa dnešné
ľudstvo musí postaviť. Pritom práve tieto vlastnosti odvíjajúce sa od osobnej zapálenosti, odvahy,
pravdivosti, pomoci spoľahlivo likvidujú televízne programy, závislosť na PC, mobiloch, hrách, neskôr
alkohole a drogách, ku ktorým sa mnohí politici stavajú stále benevolentnejšie. Oficiálne sa takto
podporuje mrzačenie vývoja mladých ľudí a zodpovedné občianstvo!!!
Niektoré karmické väzby národov sú zrejmé a jasné a vyplývajú z historických súvislostí. Iné už také
zrejmé súvislosti nevykazujú a musí do analýz vstúpiť duchovná veda (niektoré odkazy a súvislosti od
majstrov ducha sú známe a dostupné z ich prednášok, pozorovaní, náuk). Je možné predpokladať, že
karmické súvislosti krajín a štátov sa týkajú predovšetkým dlhodobo formovaných krajín, ktoré svojimi
mocenskými záujmami kolonizáciou ubližovali a zotročovali druhé krajiny. Aj tu je zrejmý zásah
Prozreteľnosti, ktorá ukončila historické obdobie dôležitosti rás a ich postupné splývanie. Tak ako v Novom
Zákone hrdí Židia Petrovým poučením dostávajú lekciu o krste Rimanov, sluhov, otrokov a neskôr pohanov,
Brahmani dostali lekciu Matky Terezy z Kalkaty o sprítomnení pravého Boha, bezpodmienečnú Lásku,
Ježiša Krista... mimo akúkoľvek kastu, pre najchudobnejších z chudobných...
Aký je „hospodársky program“ Hospodina je možné pochopiť zo Žalmu (68, 6-7): „Sirotám je
(Hospodin) otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia
domov, väzňov vyvádza do blahobytu, len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine.“
Meno Boha je Láska, vo všetkých jej formách a vyjadreniach – v priateľstve, empatii, porozumení,
pomoci, spolupráci, obeti..., takže je prirodzené, že Boh (cestou svojich pomocníkov archanjelov)
predovšetkým pozoruje a hodnotí, ako sa národ správa k najslabším. To sú siroty, vdovy, alebo aj chorí a
starší občania. Určite viete, ako všetci kresťania, že príbytkom Hospodina je predovšetkým ľudské srdce,
ktoré zapálené vierou človek prináša do vonkajšieho chrámu - kostola.
Kto je väzeň? Je to človek / národ za(u)jatý „ilúziou hmoty, konzumu, materializmu, nad ktorým
vládne jeho obmedzené poznanie a ignorancia Vesmírnych zákonov. Súčasne tu vidíme aj výsledok, ako
skončia odbojníci, alebo ľudia, ktorí ignorujú svoje svedomie a volanie vlastnej duchovnej duše po potrebe
vývoja. Krajiny, v ktorých zvíťazil biznis, násilie, neprávosť, zanikla úcta k prejavom všetkých foriem
života ... sa postupne pretvárali a pretvárajú na púšte, podobne ako sa stávajú takouto „pustatinou bez
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nádeje“ aj ľudia žijúci bez viery.
História je plná príbehov o mocných štátoch a krajinách Ázie, Afriky, Ameriky, ktoré zanikli
jednoducho tým, že sa „náhodou“ zmenil tok životodarnej rieky. Alebo pod vplyvom chorôb, či vojenských
nájazdov zanikli alebo sa rozptýlili.
Aké sú „pravidlá“ pre Hospodinove pôsobenie v Stvorení upresňuje verš 36 toho istého Žalmu:
„Úžasný je Boh zo svojich svätýň, On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu! Boh nech je požehnaný!“
Pokiaľ ľudia a národy idú v intenciách Božích príkazov, národy sa stávajú trvalo mocné a silné.
Opäť sa môžeme pozrieť na známu históriu Európy, kde je vidieť, akým spôsobom priamo aj
nepriamo pracoval Boh. Vďaka šíreniu „dobrej zvesti“ a spirituality mužských a ženských rádov
augustiniánov, benediktínov, dominikánov, cisterciánov, premonštrátov, františkánov, neskôr jezuitov,
karmelitánov, paulínov... sa tvorila budúca moc a sila krajín. Všetky tieto rády vytvárali predpoklady
budúcich územných, hospodárskych aj populačných predpokladov jednotlivým krajinám Európy. Tu je
možné vidieť budúcnosť veľkosti a prosperity národov, ako Španielsko, Anglicko, Francúzsko, Taliansko,
Nemecko, odkiaľ táto spiritualita pramenila a šírila sa domov aj do sveta.
Nie všetky krajiny tieto „duchovné poklady“, ktoré im nazbierali predkovia, vedeli využiť tak, ako
napríklad Taliansko, či Francúzsko, ktoré si vytvorilo skvelú obchodnú, kultúrnu, vzdelanostnú bázu...
Mnohé krajiny investovali viac do expanzných a vojenských projektov a tak sa z ich území postupne stali
ubiedené, vyschnuté oblasti, zápasiace o existenciu. Samozrejme z histórie vieme, že nič nie je čiernobiele,
že každá krajina, podobne ako človek, zaznamenávali vzostupy aj pády, ale je dobré naučiť sa vnímať tieto
duchovné súvislosti ako základný predpoklad prosperity národov, pretože tieto zákonitosti platia aj
dnes.
Pre Európanov je dobré vedieť, že aj Islam pri svojom vzniku hlásal dôležitosť spirituality a
mierové spolužitie moslimov, židov a kresťanov a zväčša zachovával toto základné pravidlo počas celej
existencie lokálnych kalifátov, alebo Osmanskej ríše. Pri dobyvačných vojnách krajiny, ktoré akceptovali
zákony islamu „okupantov“, platili dane a odvody, naďalej žili svoj vlastný civilný, obchodný, či kultúrne
náboženský život. Aj dnešní moslimovia žijú v zhode a v priateľstve s inými náboženskými skupinami vo
všetkých krajinách sveta, čo sa netýka výraznej menšiny neznášanlivých , fanatických extrémistov, pre
ktorých odporúčania Koránu a základné mierotvorné zásady islamu zrejme nič neznamenajú.
Typickými krajinami, kde je možné vidieť vznik, rozkvet a zánik z porušovania etických
(vesmírnych) pravidiel boli napríklad staré národy Médovia, Babylónčania, Asýrčania, Etruskovia, Skýti,
Húni, Gréci, Rimania, Tatári a mnohé iné národy, z ktorých dnes zostali len etnické zvyšky, literárne odkazy,
stručné historické zmienky, či neidentifikovateľné archeologické pamiatky. V rámci zákona karmy – platí sa
do 3.-4.pokolenia - sa jednotlivé mocichtivé národy navzájom postupne vyvraždili, prípadne splynuli s
domácim obyvateľstvom...
V Európe aj v Amerike 15.storočia vládli rasistické predsudky, že natívne, africké, ázijské …
domorodé obyvateľstvo nemá dušu, že je menejcenné, hlúpe, obmedzené a určené na podradné, služobné a
pracovné pôsobenie. Pri šírení tzv. civilizácie viery sa preto zväčša používali tie najšpinavšie, podvodné a
veľmi kruté praktiky, ktorých dôsledky pretrvávajú (napríklad korupcia, podceňovanie, nevzdelanosť,
chudoba na úrovni živorenia) až dodnes.
Stredovekí panovníci zistili vďaka hodvábnej ceste, drahokamom, farbivám, vzácnym koreninám,
alebo aj povestiam o pokladoch bájnych krajín, že pre ich stále rastúce nároky na prepych, chute, budovanie
moci reprezentáciou, palácmi, výzbrojou lodí a armádami... je dôležité dostať sa ku lacným finančným
prostriedkom cestou objavných ciest v 15.-16.storočí. Obzvlášť vďaka kolonizačnému úspechu Španielska a
jeho konquistadorom a dovozu zlata a striebra z Ameriky pre španielsku kráľovskú korunu.
V zriedkavých prípadoch sa pri zahraničnom obchode postupovalo tak, ako by to pre civilizované národy malo byť normálne. Nielen Egypt, ale aj India, Čína... mali rozvinutú štátnu civilizáciu tisícky
rokov pred našim letopočtom. Na základe diplomatických ciest a stykov s miestnymi vládami sa stanovili
podmienky vzájomne výhodných dohôd, zriadenie obchodných centier, zoznámenie sa s miestnou kultúrou a
prispôsobenie svojich obchodných a vývozných aktivít miestnym podmienkam podľa týchto dohôd.
Vzhľadom na rasistické predsudky však kolonizačné postupy išli svojimi „osvedčenými“, tvrdými,
krutými, nečestnými dobyvačnými cestami. Vylodenie sa a pomocou podvodov, získanie vplyvu cestou
zbraní a diel, ktorým natívne obyvateľstvo nemalo šancu vzdorovať. Neskôr režim kolonizácie prešiel po
príchode obchodníkov a plantážnikov do zastrašovania domorodcov, zavádzania nevoľníctva, otroctva a
pestovania monokultúr. Otrokárstvo podľa vzoru arabských krajín sa stalo výnosným biznisom. Výkup,
preprava a predaj otrokov na plantáže do zahraničia, napríklad do oblasti Južnej Ameriky (Brazília), či
Severnej Ameriky (Mexiko), ale aj do Európy.
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Ako prebiehala príprava na „kolonizačnú výpravu“? Skúsme sa na to pozrieť modernými očami
historika, ekonóma, etnografa, sociológa... Po objavení a privlastnení právom „prvého“ objaviteľa napríklad
pobrežia Afriky pre kráľovstvo superveľmoci, nastávala:
 domáca príprava lodí, výstroj, výzbroj, výcvik vojska,
 vylodenie a obsadenie (okamžité, alebo postupné) územia, výstavba pevností,
 manipulácia, ohlupovanie a zastrašovanie domorodého obyvateľstva,
 získavanie, podplácanie, zastrašovanie, prípadne likvidácia odporcov hlavne miestnych vládcov a
ich rodinných príslušníkov,
 nasadenie vojenskej posádky, šírenie opevnených bodov pre ozbrojený dohľad,
 vylodenie farmárov, obchodníkov, remeselníkov, prisťahovalcov,
 nevoľníctvo, otrokárstvo – teror „lacnej pracovnej sily“,
 drancovanie domácich surovín – vzácnych drevín, pestovanie monokultúr (cukrová trstina, tabak,
káva, čaj, koreniny, kaučuk...), vývoz a obrovské zisky.
Mali by sme vidieť „fungovanie“ týchto kolónií z pohľadu ich využívania, či skôr „zneužívania“, pre
veľmi krutý vývoz a predaj otrokov (vysoká úmrtnosť mužov, žien aj detí), rozbíjanie rodín, likvidácia osád,
využívanie otrokov na prácu na plantážach, ich neľudské a nedôstojné zneužívanie, záber územia, pôdy,
surovinových zdrojov... trvalo až do 20.storočia a následky trvajú dodnes.
V podstate tieto lúpežné techniky si pomerne rýchlo osvojili piráti, len tí k bohatstvu prišli ešte
krutejšie, bez práce a ešte „lacnejšie“... Francis Drake (1540 - 1596), hromadný vrah, zlodej, lupič,
obchodník s otrokmi, oslavovaný ako úspešný víťaz proti katolíckym španielskym lodiam aj osadám v
zámorí, napriek titulu lorda zomiera podľa kozmického Zákona Spravodlivosti (poddimenzia 1.1 a 1.2 a 3.5)
na horúčky a úplavicu. Mocenská manipulácia výchovou aj príkladom k nenávisti medzi protestantmi a
katolíkmi z talentovaného moreplavca, veliteľa a objaviteľa urobila zločinca, lúpežného zbohatlíka.
Keď sa Portugalsko zúčastňovalo niekoľko sto rokov otrokárstva, môžeme sa čudovať ničivému
zemetraseniu v Lisabone r.1755 s následným tsunami, ktoré zahubilo až 100 tis. z celkového 275
tis.obyvateľstva? Či to nemožno pokladať za dôsledok dlhodobého krutého obchodovania s otrokmi (odhad
asi 5 miliónov černochov + 1/3 zabitých na ceste pevninou a na lodiach), ktoré sa dá porovnať s genocídami
20.storočia, teda priemetom poddimezie 1.1, 1.2 a 1.5?
Možno „pravoverní“ kresťania povedia – Veď všetci vtedy chodili do kostolov a modlili sa!!!
Určite áno, podľa tradičných hodnôt. Čo však Pravda a skutky viery? Písmo vtedy aj dnes hovorí a
usvedčuje: „Podľa skutkov / ovocia poznáte ich / strom“. Sudcovia karmy, vyspelé archanjelské bytosti vždy
pozerajú na pohnútky srdca.
Ako vždy, keď sa udeje takéto nešťastie, ľudia sa pýtajú „Prečo práve my? Kde je Boh?“
Pripomenieme si, že Boh netrestá. Trestá sa človek / národ sám - za porušenie zákonov ľudskosti,
pravdy, spravodlivosti, harmónie spolunažívania. Archanjel národa Portugalcov spolu s karmickými
majstrami a pod prísnym dohľadom vyšších duchovných hierarchií stanovili čas, aby sa Portugalsko
„zaplatilo“, poučilo a mohlo ísť vo svojom pokroku ďalej. Keďže rovnako dnes ako v 18.storočí ľudia žili
stále štýlom Starého Zákona, teda oko za oko, krv za krv...
V kolonizačnom období 15.storočia už ľudstvo poznalo posolstvo lásky a rovnosti cca 14 storočí, keď
začali prvé dobyvačné výpravy, a námorníci aj vojaci sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb ako na mori,
tak aj v miestach posádok kolonizácie. Vtedy, podobne ako dnes, každý z nich vedel základné pravidlo
„Nerob druhým to, čo nechceš aby oni robili tebe“. Ale rovnako ako dnes, aj vtedy si mysleli, že pre
nepokrstené primitívne národy to neplatí. A pýcha „nositeľov civilizácie a kultúry“, krutých, vojenských
tyranov a byrokratov utvrdzovala aj mienka domácich - „my sme tí vyvolení, najlepší“.
Ako vsuvku si povieme, že v období príchodu Ježiša Krista sa Pán zjavil domorodým Aborigingom v
Austrálii počas vzkriesenia a pochválil ich za ich život v harmónii komunity a v zmierlivom spôsobe života.
Podľa správy Dr. Morganovej o tom svedčia dávne nástenné domorodé záznamy v ich posvätných
jaskyniach.
Aké sú teda primárne karmické väzby medzi supermocnosťami, kolonizátormi ako boli Portugalsko,
Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko... a ich
bývalými kolóniami? Stačí si „zalistovať“ v krutej histórii kolonizačných, okupačných a dobyvačných vojen.
Španielsko a Portugalsko tzv. „šírenie civilizácie kresťanstva“ vyvražďovaním Aztékov začalo, ale ďalej
prebiehali o jednotlivé kolónie boje v Amerike, Ázii, Afrike, ktoré paralelne ovplyvňovali aj vojny na území
Európy a postupne sa premietali do mocenského rozdeľovania sveta.
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Z tohto pohľadu určite nemožno pokladať za náhodu jeden z najhorších hurikánov v októbri 1780,
ktorý zasiahol Karibik v období prebiehajúcich bojov medzi loďstvami Britov, Francúzov a Holanďanov,
pritom v severnej Amerike prebiehali zúrivé boje o nezávislosť. Boli zničené ich flotily, ale aj osady, mestá,
mimoriadne pevné, kamenné domy na Barbadose, Portoriku, Haiti... Zo stromov bola olúpaná kôra, ťažké
kanóny lietali ako papier... Sily zla, agresivity, strata kultúrnosti národa uvoľnili energie poddimenzie 1.7.
Tu si uvedíeme niektoré súvzťažnosti medzi národmi, ktoré by mali byť podrobené ďalšiemu výskumu,
prepojeniam, sociálnym aj historickým analýzam, štatistickým, alebo aj genetickým prieskumom:
Španielsko je karmicky osudovo prepojené od 8.st. na maursko – arabské, či islamské krajiny, s
ktorými viedlo urputné boje. Jednou z prvých koloniálnych veľmocí od 15.st., vznikajú vážne karmické
väzby na krajiny Ameriky, Afriky (severné Maroko). Španieli kolonizovali Kanárske ostrovy, zničili
rozvinuté civilizácie Aztékov a Inkov v Južnej Amerike, vývozom zlata a striebra v 16. a 17.st. vybudovalo
silnú armádu a námorníctvo. V 15.st. obsadili oblasti Haiti a Dominikánskej republiky, Kubu, Portoriko,
Peru, Bolíviu, Chile a časť Panamy. Taktiež pôsobili v Mexiku, Venezuele. Španielsko vybudovalo obchodné
zázemie v Tichomorí na Filipínach a v Guame. Kolónie v Južnej a Strednej Amerike si udržali až do
19.storočia. O moc v Stredomorí bojovalo s Osmanskou ríšou. V rámci dlhodobých vojen o koloniálne
vplyvy je tu prepojenie na Portugalsko, Francúzsko, Anglicko a Holandsko. Spätný úder karmy postupne
viedol k oslabeniu koloniálneho vplyvu, ktorý preberali v rámci boja o bohatstvo a mocenské rozdelenie
sveta Británia, Francúzsko...
Z predošlého textu Božieho Plánu a duchovnej vedy vieme, že akýkoľvek pokrok môže
prichádzať len tam, kde sa rozvíja zdravý rozum, etika, dobrá vôľa pomáhať a spiritualita
(dominikáni, karmelitáni, jezuiti), nové všestranné vzdelávanie, pomoc chudobným, a ustanovenie etických
pravidiel. Práve v Španielsku vznikali novodobé zárodky európskej vzdelanosti, budúcej renesancie,
preberaním arabských poznatkov a multikultúrnym dialógom Židov, kresťanov a znovuobjavením múdrosti
starých Grékov, odkiaľ sa poznanie šírilo do celej Európy. Tu sa formovala napríklad desiatková sústava, ale
prekladali zabudnuté diela Aristotela, Galéna, Avicenu a ďalších velikánov ľudského poznania. Ako vždy pri
strete vzdelanosti a hulvátstva víťazí násilie (spálenie Alexandrijskej knižnice je typický príklad).
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Prívalové dažde v decembri 1999 vo Venezuele zasiahli a
zničili 100 km pobrežia, zosuvy bahna a skál zničili mesto Vargas a desiatky miest a dedín a zanechalo
najmenej 30 tis.obetí. Koloniálne dedičstvo vo forme vysokej kriminality, podvody, únosy, krádeže,
úplatkárstva je súčasťou bežného života. Poddimenzie 1.1 a 1.4, ale aj 2.1 – pýcha, dogmatizmus „vyššej
vrstvy“. Venezuela je známa svojou zločinnosťou, kde sa zrejme musia inkarnovať tie osoby, ktoré sa
zúčastňovali na jej temnej, otrokárskej minulosti, aby napravili pokazené, naučili sa pracovať, nezneužívať
„rýchle a ľahké“ zárobky vo forme krádeží, drog, alkoholu, hier, prostitúcie, či finančných podvodov.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Mimoriadne intenzívne dažde v dôsledku tajfúna Ketsana v
septembri 2009, spôsobili v Manile, Filipíny nevídané záplavy, ktoré pretrhli viacero hrádzí. Za 6 hodín
napadlo 36 cm zrážok. 464 obetí a cez 300 tisíc postihnutých občanov, hlavne na ostrove Luzon. Priemet
poddimenzií 1.1 a 1.7 – skrytý zmyselný, materialistický, zvierací život (turistický, promiskuitný cestovný
ruch, prostitúcia, drogy...), strata kultúrnosti a spirituality, ktorá u takéhoto zbožného národa môže byť už u
malej skupiny ľudí s výnimočnými duchovnými karmickými predpokladmi, ktorých bieda bez nádeje a silná
rodinná tradícia doháňa k zúfalým, morálnym zlyhaniam.
Portugalsko sa výraznou mierou od 15.st. podieľalo na obchode s otrokmi predovšetkým zo
strednej Afriky (Angola, Mozambik) pre plantáže v Brazílii (5 mil.otrokov). Najdlhšie vlastnilo a „plienilo“
kolónie v Afrike (Portugalská Guinea, Senegal, Benin, Mozambik), v južnej Amerike (Uruguaj, Francúzska
Guajana), v Indii (Bombaj, Goa) a v juhovýchodnej Ázii (Macao - Čína, Východný Timor, Ambon,
Portugalská India). „Výnosný obchod“ s otrokmi na pobreží Senegalu a Sierra Leone, prebiehal spolu s
kolonizáciou Madeiry a Azorských ostrovov a územia Ghany. Od 16.st. prebiehala kolonizácia východnej
Afriky ničením malých islamských štátov, kolonizovali sa ostrovy Cejlon, Mauricius, Madagaskar. Bojovalo
sa o moc v Indii s Osmanskými Turkami, či Benátskou republikou. Obchodovali a kresťanstvo šírili
Portugalci v Indonézii, Číne, Japonsku. Sústavne pokračovali boje o teritoriálnu moc s Britániou,
Francúzskom a Holandskom.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Dlhodobé kruté koloniálne vykorisťovanie Mozambiku,
striedané občianskymi vojnami medzi mocenskými klikami. Samostatnosť, demokratické voľby 1994 a
krátka doba nárastu blahobytu (ročne 10%) a následné totálne, celoplošné zničenie záplavami vo februári a
marci 2000. Záplavy pretrhli hrádze rieky Limpopo. Dielo skazy dokončil cyklón Eline. 800 obetí a milión
postihnutých. Zlikvidovaná celá zdravotnícka, kultúrna, cestná, poľnohospodárska... infraštruktúra krajiny.
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Kombinácia vplyvu poddimenzie 1.4 – podvody, klamstvá, korupcia, nespravodlivé rozsudky, neporiadok,
zavádzanie úradov, ale aj vplyv poddimenzie 1.7 strata kultúrnosti národa, strata duchovných hodnôt, šírenie
zla a agresivity. Ľudia, ktorí rasovo zneužívali a podceňovali domorodcov, musia sa inkarnovať do ich
národa. Obchodníci, otrokári, správcovia, vojaci..., ktorí v minulosti likvidovali domáce hospodárstvo, sa
musia inkarnovať a naučiť sa budovať a udržiavať hodnoty. Ale taktiež sa majú naučiť, že všetko požehnanie
a hodnoty prichádzajú „zhora“ a teda aj z etického poznania úcty, spravodlivosti, čestnosti, láskavosti ...
Britská koloniálna ríša zahŕňala v období najväčšieho vplyvu v 18-19.st. Vlastnila štvrtinu územia
a štvrtinu obyvateľstva planéty. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Commonwealth, má
pôvodné osudové korene poprepájané s Rímskou ríšou, Dánmi, Normanským Francúzskom. Napäté vzťahy
sa vinú celou históriou Anglicka s vnútornými národnostnými celkami Walesom, Škótskom, Írskom.
Mocenské boje o vplyv v severnej Amerike, v Afrike, ale aj v Indii a v západnej Indii, v 17.st. s Austráliou
(vyvraždených 85% pôvodného obyvateľstva), Novým Zélandom. O koloniálnu moc od 18.st. bojovala so
Španielskom, Holandskom a Francúzskom, neskôr v 19.st. konflikty s Ruskom, Osmanskou ríšou a
Nemeckom. V 18.st. Získala Gibraltar, Kanadu, Malajský polostrov, Cejlón, Maltu, Nový Zéland. V 19.st.
pribudol Aden, Hongkong, Suezský prieplav, Nigéria, Egypt, Keňa, Uganda, Zanzibar, Tanganika, časť JAR,
Zlatonosné pobrežie, Sierra Leone, Gambia, Britské Somálsko, Etiópiu, Sudán. V Ázii kolonizovala Indiu,
Pakistan, Bangladéš, Mjanmarsk, Perziu,Singapúr, Hongkong. Zapríčinili násilnou industrializáciou a
poľnohospodárskymi „reformami“ hladomor s 40mil.obetí. Účasť v Číne na predaji ópia a v tzv. ópiových
vojnách. Bezohľadné kruté potlačovanie nepokojov domorodcov, rasové podceňovanie hinduistov aj
moslimov. Po 1.sv. vojne získala Kamerun, Togo, Nemeckú východnú Afriku, Mezopotámiu, Palestínu,
Nemecké tichomorské ostrovy. Británia patrila k prvým krajinám oficiálne bojujúcim proti otrokárstvu.
Pôvodné nepriateľstvo v severnej Amerike vzácne Anglicko preorientovala na otvorenú spoluprácu s USA,
vďaka čomu „prežila“ druhú svetovú vojnu. Británia bola známa svojou koloniálnou spravodlivosťou a
zriaďovaním právneho fungovania kolónií, ako aj ich industrializáciou napríklad železnicami. Podporovali
obojstranne výhodný obchod, avšak v niektorých krajinách spájala okupáciu s drancovaním a obohacovaním,
zavádzaním ničivého monokultúrneho poľnohospodárstva...
Karmické súvislosti (príklad analýzy): S aktivitami vo Veľkej Británii súvisí cyklón Nargis v
Mjanmarsku, ktorý 2.mája 2008 „udrel“ úplne inde, než meteorológovia predpokladali a zanechal za sebou
spúšť v husto obývanej oblasti Mjanmarska (Barmy), postihol 1,5 milióna obyvateľov a asi 150 tis.obetí.
Cyklón je možné spájať s priemetom dim.1.7 so stratou „kultúrnosti“ národa, narastanie neviazanosti, šírenie
zla, egoizmu, agresivity počas svetovej ekonomickej krízy r.2007-8, ktorá ako vždy zasiahla najchudobnejších.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Absencia pravidelných dažďových období a dlhodobé suchá v
Keni zapríčinili úhyn dobytka kočovných domorodcov a neúrodu v r.2008-9, obeťami bolo viac ako
desaťtisíce ľudí, úhyn dobytka. Aj v tejto oblasti je možné predpokladať dôsledok ekonomickej krízy, ktoré
zasiahlo množstvo ľudí, podnikov, inštitúcií a vyplavilo lakomstvo, podlosť a mamonárstvo Veľkej
Británie... súvisí s dimenziou 1.6. Súčasne však Keňa patrila k poľnohospodárskym veľkopestovateľom a
zneužívanie moci, vykorisťovanie, rasové zneužitie prinútilo agresívnych „podnikateľov“ inkarnovať sa do
rodín domorodcov. Mnohí domorodci nesmierne túžia dostať sa do Európy a ich odvaha aj osobné vlastnosti
im umožňujú zúčastňovať sa rôznych bežeckých podujatí napríklad aj účasťou na Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach, kde mnohí mužskí aj ženskí pretekári zaznamenali veľmi pekné úspechy. Títo
ľudia sú aj mimoriadne citliví na rasové predsudky. V rámci „návratovky“ si uvedomujú svoje necitlivé
správanie z minulých inkarnácií, keď sa rovnako hrubo správali aj oni sami.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Najlepšie futbalové teamy v Anglicku (Manchester United,
Chelsea, Arsenal) majú za trénerov zahraničných „emigrantov“ a katolíkov. Práve multikultúrnosť,
komunikatívnosť bez predsudkov a viera umožňuje empatické správanie, ale rovnako aj odvážne rozhodnutia
a neobyčajné nápady, ktoré sú také dôležité pre dobré výsledky nielen v športe.
Belgicko má karmické väzby na Śpanielsko, Francúzsko, Holandsko. Kolonizovalo Belgické Kongo,
Ruanda – Urundi (dnešné štáty Rwanda, Burndi), Tchien- tˇin v Číne.
Francúzsko bolo v 19. a 20.st. po Britskom impériu najrozsiahlejšia koloniálna ríša. Na prvý
mocenský pohľad pekné, na druhý karmický pohľad obrovská osudová záťaž. V rámci križiackych výprav F.
ovládalo Nílsku deltu a v 12.-15.st. Cyprus. Skutočné kolónie však vytvorilo v oblasti Lousiany v Severnej
Amerike, Kanade a Karibiku (otroctvo). Na dovoze otrokov fungovali kolónie vo Francúzskej Guyane,
Guadaloupe, Martinique, Haiti a Svätej Lucii. V Afrike to boli oblasti Senegalu, na Indickom polostrove, na
ostrove Reunione, v 18.st. získalo Maurícius a Seychely. V Európe Francúzsko zvádzalo mocenské boje s
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Rakúskom, a hlavne napoleonské vojny zač.19.st.s Nemeckom, Ruskom, v Severnej Amerike s Američanmi
v 18.st.,. V 19.storočí bola krvavá invázia do Alžírska (proti Osmanskej ríši). V 19.st. neúspešne okupovalo
Mexiko, obsadilo však Kambodžu, Vietnam, Laos. V Afrike kolonizovalo Mauritániu, Senegal, Guineu,
Mali, Pobrežie slonoviny, Benin, Niger, Burkiny, Čad, Stredoafrickú republiku, republiky Kongo,
Madagaskar, v 20.st. Maroko. V Pacifiku to bola Nová Kaledónia, Tahiti, Francúzska Polynézia a Nové
Hebridy. Po skončení 1.sv.vojny Togo, Kamerun (krvavo potlačené povstanie), Sýria, Libanon.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Príkladom „osvieteného panovníka“, dobrého politika, bol
Karol Veľký (742-814), ktorý vynikal vysokou zbožnosťou a vnútornou potrebou vieru rozširovať nielen
vo vlastnej krajine, ale aj do okolitých krajín. Pritom podporoval nielen budovanie náboženských inštitúcií,
ale aj vzdelanosti, zrovnoprávnenie dobytých území a všestrannú kultúru. Ďalším dynastiám sa jednalo viac
o udržanie moci, ako o nejaké ideály. Zvrátenosť živočíšneho smerovania a ľahtikárstva „dával do poriadku“
až čierny mor v 14.storočí, ktorý Franskú ríšu, ale aj väčšinu „roztopašnej Európy“ poznamenal veľmi
výrazne, miestami až dvojtretinovou úmrtnosťou.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Erupcia sopky Pelée na ostrove Martinik 8.5.1902 vybuchla
a zničila mestečko St.Pierre a prístav zlikvidovalo cunami. 30 tisíc obetí. Strašné utrpenie ľudí, ktorých
zasiahla láva, pyroklastické prúdy, plamenný mrak... Ostrovy Karibiku sa vyznačujú vplyvom Francúzska,
Británie, Španielska... Poddimenzie 1.1 zmyselného života, 1.5 ateizmu... Ale podľa názoru autora sa jedná
o jeden z mnohých príkladov klasickej karmy Starého Zákona – v zmysle pravidla „Oko za oko, zub za
zub...“ Francúzska história, ale aj história iných krajín, napríklad Španielskej konquisty, sú plné
podpaľačstva a strašných, hromadných, podpaľačských, hlúpych vrážd. Napríklad upálenie templárov,
hugenotov, alebo aj nezmyselných zločinov voči veriacim počas francúzskej revolúcie... Zákon zaplatenia
karmy sa týka nielen oblasti očistca, ale aj fyzického zaplatenia, pretože „kto mečom (plameňom)
zaobchádza, mečom (plameňom) aj schádza.“ Mnohí ľudia ignorujú zákony karmy, ba vysmievajú sa z nich
ako z povery. Možno spoliehajú na Božie Milosrdenstvo, alebo Jeho neprítomnosť na Zemi. Milosrdenstvo
sa však týka pokorných, prosiacich, kajúcich, odpúšťajúcich a nie tých zločincov, ktorí sa smejú Bohu a Jeho
zákonom. Na viacerých miestach Biblie sa uvádza, že z Boha a Jeho Spravodlivosti si neslobodno robiť
žarty. Veď anjeli majú právomoc meniť či zastaviť beh Slnka a planét! Pri smrteľnom okruhu 80 km sopka a
cunami zanechávali spúšť ? Tento prípad a podobné sa nemusia týkať len Francúzov, ale aj Španielov, Britov,
Holanďanov, Američanov, ktorí mali v tejto oblasti „raja na zemi“ svoje kolónie...
Pripomeňme si, že Hospodin je sudca, ale katmi sú ľudia sami sebe. V tomto prípade si
„naplánovali“ svoju inkarnáciu do tejto rizikovej oblasti a podvedome počítali so svojim veľmi bolestivým
„odchodom“, aby zaplatili svoje hlúpe činy z minulosti a uvedomili si, čo urobili druhým ľuďom, a zobrali si
z toho poučenie.
Holandsko vybudovalo kolónie v Karibiku, Suriname a Indonézii. Napriek neveľkej rozlohe krajiny
si vybudovalo v 17.st. silné loďstvo a ako obchodná veľmoc šírila svoj vplyv do Afriky (JAR, Transvaal),
Ázie (Jáva), Japonska. Karmicky je nepriateľsky previazaná so Španielskom a s Anglickom napr. Búrskymi
vojnami s veľkými koncentračnými tábormi (tu zomrelo 20 tis.žien a detí a obrovské množstvo
domorodcov). So Španielskom viedla úporné boje o samostatnosť. O kolónie krajina bojovala s Anglickom
aj Španielskom. Holandsko bolo okupované Francúzskom a neskôr počas 2.sv. vojny Nemeckom.
Taliansko má karmické väzby na Talianske Somálsko a Eritreu (Etiópiu), Tripolsko a Kyrenaiku –
Líbyjské oblasti. Taliani sa vyznačovali krutosťou a barbarstvom voči domorodcom.
Európa – Záplavy 2002 Karmické súvislosti (príklad analýzy): Postihnutá bola predovšetkým
stredná a východná Európa v auguste 2002. Najhoršie zasiahnuté krajiny boli Taliansko, Nemecko, Rakúsko,
Česko, Rusko, ale škody utrpeli aj Španielsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajina.
Niektoré rieky úplne zmenili svoj tok. Ako vždy, aj tento mimoriadny meteorologický úkaz sa „hodil“ na El
Niňo. Bolo 109 obetí, ale nevyčísliteľné škody na mostoch, železniciach, historických budovách, továrňach,
alebo aj občianskych budovách. Záplavy súviseli s poddimenziami 1.1, 1.4 súvisiacimi s materializáciou a
primitivizáciou života, klamstvami, podvodmi, ale aj so stratou povedomia čistoty srdca a vernej rodiny
poddimenzie 3.5.
Vlna horúčav 2003 - Karmické súvislosti (príklad analýzy): Rekordné teploty namerali v Taliansku,
Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Portugalsku, Veľkej Británii, najhoršie však dopadlo
Francúzsko s 14 800 obeťami. Celkovo zomrelo asi 35 tis.ľudí. zväčša starších, veľmi mladých, alebo
chronicky chorých. Extrémne horúčavy a vyprahnutosť pôdy a narastajúca erózia súvisia predovšetkým s
veľkými anticivilizačnými prejavmi materializmu, zvieracej pudovosti, sebectva, mamonárstva a podlosti,

11

straty súcitu a pokory, ktoré sa v Európe prejavujú stále viac – s poddimenziami 1,1 a 1.6.
Austrália má podobnú „kolonizačnú“ históriu ako Amerika. Postupne vyháňala domorodé kmene
žijúce na pobreží a „civilizovala“ a „vychovávala“ domorodé obyvateľstvo, temer až do ich úplného zničenia
na úroveň 10%. Z pôvodného počtu asi 700 000 pôvodných obyvateľov dnes žije cca 70 000 v mimoriadne
úbohých podmienkach.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Jednou z oblastí „turistického raja“ Queensland s večným
letom, v horskej oblasti Darling Downs, postihli záplavy, s následným tsunami, ktoré by žiadny meteorológ v
tejto oblasti nečakal. Na prelome rokov 2010 – 11 došlo k záplavám, pretrhnutiu hrádzí na viacerých riekach,
v dôsledku silných dažďov, ktoré spôsobil cyklón Tasha. Spolu asi so 40 obeťami bolo postihnutých 70 miest
a cca 250 tis.obyvateľov. Dlhodobé suchá s požiarmi sú nepredvídateľne „navštevované“ prívalovými
dažďami, presne podľa scenára poddimenzie 1.1 zmyselný, materialistický, konzumný, povrchný,
primitívny, pudovo zvierací život. Prejav cyklónu Tosha súvisí s poddimenziou 1.7 so stratou kultúrnosti
národa, straty duchovných hodnôt, narastanie ľahtikárstva a neviazaností...
Nemecko – pôvodne zahŕňalo Holandsko, Švajčiarsko, sev. Taliansko. Boje s Francúzskom,
Tureckom, Švédskom, vyčlenenie katolíckeho Rakúska. Kolonizovalo Tichomorie a Afriku (Namíbia). V
19.storočí kolonizovalo Namíbiu, Kamerun, Togo, neskôr Tanzániu a Tanganiku. Ako posledná koloniálna
veľmoc sa vyznačovali krutosťou, tvrdým útlakom, ziskuchtivosťou voči domorodcom. Do 1.sv.vojny mala
kolónie v Nemeckej východnej Afrike, Nemeckých tichomorských ostrovoch. V rámci 2.svet. vojny fašisti
okupovali celú Európu, zanechali za sebou množstvo zločinov (holokaust, vyvražďovanie dedín,
vypaľovanie, pracovné tábory, bombardovanie miest...) a bojovalo o severnú Afriku.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Havária, požiar vzducholode Hindenburg, zepelín typu LZ129,
nešťastie bolo 6.mája 1937 v Lakehurste, štát New Jersey, USA, s 35 obeťami. O vzducholodi sa tvrdilo, že
je „nezničiteľný“ dopravný prostriedok, malo úspešný prelet okolo sveta, Atlantický oceán z Nemecka do
USA preletela za 81 dní. Nešťastie veľmi úzko súvisí s propagandistikou rasistického, fašistického Nemecka,
označená nacistickými symbolmi smrti (hákové kríže boli spotvorením tibetského krížu života). Havária
súvisí s dimenziami 3.2 a 3.4, súvisí s pýchou a domýšľavosťou, ktoré stoja častokrát aj za nezmyselnými
pádmi vrtuľníkov na Slovensku v rokoch 2016-17.
Japonsko má dlhodobo historicko napäté vzťahy k Číne, Rusku, Austrálii, Novému Zélandu,
Holandsku, Kórei, Mandžusku, Indii, okupovalo ostrovy v Tichom oceáne - Filipíny, Šalamúnove ostrovy
(Guadalcanal), Komandorské ostrovy, Manilu, Britské kolónie v Tichomorí (Malajzia, Borneo, Singapur,
Jáva, Nová Guinea ), boje sa týkali Francúzskej Indočíny (Laos, Kambodža, Vietnam), Indie, Cejlónu.
Japonsko pri svojich výbojoch do Číny, Mandžuska či iných krajín a ostrovov Ázie boli výnimočne neľudskí
a krutí a tvrdí voči civilnému obyvateľstvu aj voči vojenským zajatcom.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Jedno z najhorších zemetrasení o sile 9,5 Richtera 25.9.1960
malo epicentrum v Čile, ale zasiahlo prostredníctvom cunami - 10 m vysokých vĺn aj Filipíny a Japonsko
ako dôsledok ateizmu, materializmu a nihilizmu, poddimenzie 1,5 a úpadok rodiny 3.5.
Čína dlhé obdobie ako krajina žila veľmi uzavretým životom. Výrazne predstihla okolité krajiny
poznatkami, kultúrne aj hospodársky, trpela častými nájazdmi zo severu, ktoré Čínu aj okupovali v 13.st. Po
obnovení samostatnosti cisárstvo a úradnícka vláda zanikli až v 20.st. Moci sa chopili komunisti, ktorí
totálnou reformou a násilnými zmenami spôsobili hladomor r.1958 - 60, asi 30 mil. mŕtvych.
Karmické väzby má na Britániu, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, USA, Rusko, Kórea. Čína
kolonizovala okolité krajiny, ktoré majú zväčša autonómny charakter: Taiwan, Macao, či Hong Kong. V roku
1951 okupovala Tibet.
Aj keď Čína patrí k najstarším civilizáciám sveta, jej mimoriadny spirituálna potenciál zasiali dve duchovné
školy taoizmu a konfucionizmu, predovšetkým náuke o etike, ktorá má napomáhať dobrému občianskemu
štátu. Taktiež budhizmus s ideou nenásilia v Číne dobre zakotvil. Tzv. kultúrna revolúcia komunistov a silný
vplyv materialistickej ideológie boľševikov ZSSR spôsobil krajine katastrofy, ktoré priebežne zaznamenáva
pri blokovaní svojho spirituálneho vývoja a prílišnou konzumnou a materiálnou orientáciou. Napríklad časté
banské nešťastia, záplavy, zosuvy niekoľkokrát do roka...
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Trojdňové prívalové dažde o sile 100 cm za deň spolu s
tajfúnom Nina 8.augusta 1975 a podcenenie havarijnej situácie viedlo k pretrhnutiu hrádze Pan – čchiao a
následne desiatky ďalších hrádzí a usmrtilo priamo 25 000 ľudí a 135 000 ľudí následkom chorôb a
hladomoru. Prívalová vlna zaplavila mestá, dediny, poľnohospodársku pôdu... Zlé politické rozhodnutia,
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nevypočutie odborníkov hydrológov súvisí s poddimenziami 1.7, strata kultúrnosti národa, 3.6 chybných
rozhodnutí, 1.1 materialisticky orientovaného života.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Priemyselné, banícke mesto Tchan – šang zasiahlo 26.7.1976
zemetrasenie, ktoré seizmológovia predvídali, ale politici ignorovali. Sila zemetrasenia 8,3 a viaceré otrasy
ničili obytné štvrte, stanice, mosty, továrne. Predpokladaný počet obetí minimálne 250 000 ľudí. Časté
nešťastia súvisia s poddimenziou 1.5 ateizmom, nihilizmom ako štátnou, komunistickou politikou krajiny.
Orientácia krajiny na trhový mechanizmus zvyšuje nebezpečenstvo vplyvu poddimenzie 1.6 všetkých
vplyvov sebectva, horúčavám, erózii...
Rusko – podobne ako ostatné krajiny počas kreovania Ruska vznikli dlhodobé napäté karmické
väzby s Poľskom, Švédskom, Litvou, Tureckom (Osmanskou ríšou), Moldavskom. Pri tvorbe moderného
štátu sú tu karmické väzby na Ukrajinu, Bielorusko, Fínsko, Gruzínsko, Francúzsko, Arménsko, Perzia,
Kazachstan, Turkménsko, Anglicko, Rumunsko, Čiernu Horu, Bulharsko, Japonsko, Azerbajdžan, Čína
(Mandžusko)... Brutálne zavedenie kolektivizácie viedlo k strašným genocídam proti vlastným roľníkom.
Okupovalo sa Lotyšsko, Estónsko. Vo viacerých vyhladzovacích vlnách likvidoval J.V.Stalin, diktátor s
temnou minulosťou, intelektuálov, či domnelých odporcov a zriadil obrovské, veľmi kruté tábory – gulagy,
na Sibíri.
Do konfliktov sa dostalo Rusko taktiež s Čínou. Od roku 1948 až do roku 1989 vznikol východný blok, v
ktorom malo Rusko výrazný politický vplyv kolonizačného charakteru, Československo, Poľsko, Maďarsko,
NDR, Rumunsko, Bulharsko... mali na svojom území ruské vojská a bol šírený teror a zastrašovanie na
všetkých úrovniach života... Po rozpade ZSSR s niektorými krajinami sa stále vedú spory napríklad s
Čečenskom, Tatarstanom. V pozitívnom slova zmysle Rusko sa zúčastňovalo oslobodzovacích bojov spod
napoleonského vplyvu v 19.st., osmanského vplyvu, a nakoniec fašistického vplyvu v 20.st. za výraznej
potravinovej a hospodárskej pomoci USA a Anglicka.
Švédsko okupovala 800 rokov Fínsko, má karmické vzťahy s Dánskom, Nórskom, Ruskom,
Poľskom, Nemeckom, Českom s Moravskom. Malo kolónie v Severnej Amerike a v Karibiku.
Slovania, podobne ako dnešné Francúzsko, Nemecko, Taliansko... mali svoju historickú šancu
vybudovať podstatne rozsiahlejšie územie a väčšiu populáciu počas Sámovej ríše (7.st). Dobrou politickou
stratégiou Sámo vedel zjednotiť slovanské kmene do kmeňového zväzu, ale ako kultúrny a duchovný stratég
zlyhal a ríša zanikla. Ďalšia šanca sa zopakovala cestou Veľkomoravskej ríše (9.st.) v osobách Mojmíra I.
Rastislava a Svätopluka I., ktorí mali odvahu dobyvateľov, víziu politického, kultúrneho a duchovného
vodcu (prijali a rozširovali kresťanstvo), ale nasledovníci, synovia, v rozdelenej ríši totálne zlyhali. Keby
nevyhnali vierozvestcov a učiteľov Cyrila a Metoda a naopak výrazne podporili ich pôsobenie, Slovensko,
alebo Česko by dnes tvorili štát o veľkosti Poľska. V bratovražedných bojoch a oslabení Slovania podľahli
Maďarom a okolitým dobyvateľom. Veľkomoravská ríša zahŕňala dnešné Slovensko, Česko, Maďarsko, časť
Ukrajiny, časť Rakúska, časť Rumunska, časť Nemecka a časť Poľska. Ako za všetkými náhlymi zmenami,
aj tu stála pri politických zmenách zrada, egoizmus a boj o moc. V Bavorsku r.904 bol zavraždený
maďarský veľkoknieža Kurszán spolu s celou svojou družinou a útok bol vedený proti Veľkej Morave.
USA, Spojené štáty americké patria síce k veľmi mladým krajinám, ale sú známe svojim
agresívnym správaním, verejným, či tajným zasahovaním do vnútorných záležitostí mnohých krajín.
Samotný vznik USA bol spojený so zaberaním pôdy, vytláčaním alebo aj vyvražďovaním domáceho
obyvateľstva – Indiánov a ich „civilizačnou výchovou“. O územie Ameriky bojovali medzi sebou kolonisti
Anglicka, Francúzska, Holandska, Portugalska, Španielska. V 1.svetovej vojne USA bojovala proti
Nemecku, Taliansku, Rakúsko – Uhorsku, Turecku, v 2.svetovej vojne taktiež proti Japonsku. Hospodárskou
podporou Rusku, aj vojenskými silami výrazne napomohla oslobodeniu mnohých európskych krajín od
fašizmu a pomohla ich znovu vybudovaniu. Neskôr v päťdesiatych rokoch 20.st. bojovala s Kóreou, Kubou,
Vietnamom. Vojenské misie uskutočnené do Grenady, Panamy, Iraku, Somálska, Afganistanu, Sudánu, alebo
aj do bývalej Juhoslávie, Pakistanu, Jemenu, Somálska, Líbye priamo alebo bezpilotnými lietadlami, ktoré
ublížili aj civilnému obyvateľstvu.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Rozsiahle suchá, vetry a erózia pôdy, zapríčinená
egoistickým, ziskuchtivým spôsobom obrábania pôdy spôsobil v rokoch 1931 – 8 v tzv. Veľkých Prériách, v
Stredozápade (Midwest) dlhodobé suchá a v Čiernu nedeľu 14.4.1935 víchrica o sile 100 km/hod z ľudí –
drobných majiteľov fariem urobila bezdomovcov a žobrákov. Bolo až 400 000 obetí. Nešťastie spojené s
poddimenziou 1.6 ignorantské sebectvo, lakomstvo, mamonárstvo ohrozujúce veľké počty ľudí, ale aj 1.1
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materializácia komunity (nenávistné, neznášanlivé náboženstvo je horšie ako dobrotivý ateizmus) a 1.7
strata kultúrnosti národa súvisiaca s likvidáciou pôvodného indiánskeho obyvateľstva, ktoré v týchto
oblastiach žili kočovným spôsobom.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Víchrice, sneh a krúpy zasiahli celé východné pobrežie v
marci 1993. Na Floride a na Kube sa vytvorili vetry o sile hurikánov u snehové podmienky zrušili prevádzky
na letiskách,, diaľniciach. Na základe včasných predpovedí meteorológov umožnilo 100 mil. ľudí vyhnúť sa
vážnym problémom. Snehová búrka zasiahla 26 amerických štátov, hlavne New York. Prudké ochladenie a
tento typ búrky súvisí s poddimenziou 1.2, surovosťou, bitkami, vraždami, vojnami. Predpokladá sa
súvislosť s vojnami v oblasti bývalej Juhoslávie a v Perzskom zálive, kde sa Američania zúčastňovali priamo
alebo nepriamo cez NATO – bombardovaním. Prudké ochladenia sa stávajú v USA chronické – marec 1888,
november 1940, január 2016, marec 2017, alebo aj neobyčajné vlny horúčav - jún 1995. Pravdaže aj mnohé
iné krajiny sú zasiahnuté prudkými ochladeniami Hongkong, Šnaghaj, Pekong, Taiwan, alebo aj japonský
ostrov Okinawa. Za šírenie „americkej“ kultúry agresie a násilia cez PC hry a filmy sú zodpovední ako
producenti, tak aj krajina, ktorá umožňuje toto „umenie – násilie“ vyvážať.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): New York, štáty Nové Anglicko a časť Kanady zasiahla 4.10.januára 1998 zúrivá ľadová búrka, smršť, ktorá postihla jednotlivcov, infraštruktúru, ako stále
narastajúce násilie, surovosť, bitiek v médiach, PC hrách, alebo aj v reálnej kriminalite. Revolučným rokom
1997-8 sa množstvo PC bojových hier dostalo do 3D zobrazovania a niektoré hry sú doslova trenažéry pre
surové násilie mladistvých, ktoré sa používajú pre výcvik výsadkárov v priamom nasadení v tyle nepriateľa,
kde krv na obrazovke strieka prúdom. Pre mladých ľudí tieto zážitkové PC hry ťažko deformujú psychiku,
rast, blízke aj budúce vzťahy, aj sociálne videnie sveta.
Karmické súvislosti (príklad analýzy): Hurikán Hazel v októbri 1954 sa správal mimo všetky
predpovede meteorológov. Vznikol v Karibiku a ničivo zasiahol Grenadu, Portoriko, Bahamy, Haiti, ale
namiesto oslabenia zvýšil silu zo stupňa 2 na 4 a pustošivo pôsobil v USA v štátoch Severnej Karolíne,
Virgínii, Pensylvánii, New Yorku, Marylande a pokračoval víchricou a záplavami z dažďa do Kanady
(Ontário, Quebec). Vietor a záplavy zanechali obrovské škody na stavbách, mestách, plantážach,
elektrických sietiach a asi 1200 obetí. Hurikány vznikajú v dôsledku straty základných etických a
duchovných hodnôt, narastanie neviazanosti, šírenia informácii zla, agresivity, poznávania bez etiky... Po
ukončení 2.svetovej vojny ľudia sa nevedeli „spratať do vlastnej kože“, roztopašníctvo cestou médií, filmov
zaplavovalo stále viac, poddimenzie 1.1, 1.7.
V rámci mocenských alebo „susedských vzťahov“ sa v priebehu známej histórie uskutočnilo
obrovské množstvo lokálnych vzbúr, bitiek a ich šíreniu, alebo potláčaniu. Spravodlivých, aj
nespravodlivých verejných väznení, oficiálnych, alebo tajných popráv, vrážd, náboženských či politických
hádok medzi obcami, mestami, kniežatstvami, štátikmi, štátmi... Takže odsledovať túto oblasť karmických
prepojení asi pre obyčajných ľudí ani nie je možné.
Do 19.storočia, keď v celej Európe fungovalo veľké množstvo kláštorov a nábožnosť bežných ľudí
bola pomerne vysoká, aj morálne uvedomenie „obyvateľstva“ bolo ešte relatívne dobré. Avšak celá Európa
žila od 12.do 19.storočia sústavnými lokálnymi náboženskými, alebo aj väčšími mocenskými vojnami
(napoleonské vojny) a evidovala predovšetkým tzv. „malú dobu ľadovú“. Táto skončila nastolením
relatívne mierového, pokojného obdobia konca 19.storočia a počasie sa upokojilo do pomerne stabilného
podnebia s vyššími priemernými teplotami a primeranými zrážkami.
Na prahu 3.tisícročia sa spolu s duchovnou vedou musíme pýtať, či je náhoda, že teroristické útoky
sa odohrávajú predovšetkým v bývalých koloniálnych mocnostiach. Mnohé krajiny, kde storočia pôsobili
otrokárske vykorisťovanie, zasa vykazujú veľmi vysokú mieru zločinnosti, korupcie, násilia... Je veľmi
dôležité vrátiť pravému, neformálnemu kresťanstvu, napríklad cestou skautingu mladých, dôležité miesto v
spoločnosti. Zbožnosť, radostnosť, pomoc a úcta k blížnemu pre všetky skupiny obyvateľstva.
Príklad karmického osudu Portugalska. Národ, ktorý sa činil – bojoval za svoju samostatnosť a
idei – a trpel za to. Profitoval na kolóniach, obchodoval, investoval do výzbroje, vojenského loďstva,
vojenských výprav a opäť trpel. Spolu s utrpením prichádza múdrosť a sila, ktorá prichádza cez pokoru a
slabosť chudoby a porazených.
Robili sa výnimočné činy pri integrácii Portugalska r. 1147, pri obhajobe kresťanstva v boji proti
arabským Maurom, ktoré zjednotili križiakov Anglicka, Flámska, Franskej ríše a získali Lisabon a pomohli
vybudovať kresťanské Portugalsko a budúcu spoluprácu s Anglickom. Etablovanie kráľovstiev a štátnych
útvarov, boje o moc a nadvládu poznamenávali negatívne celú históriu krajiny až dodnes. Boje, v ktorých
vždy najviac trpeli tí najchudobnejší a najbiednejší krajinu vždy uviedli do biedy a hladomorov.
Až po zmúdrení utrpením mohli prísť naozaj dôležité úlohy svetového významu. Ale teraz už nie
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cez vojnové výpravy, budovanie bohatstva a prejavov moci, ale prostredníctvom troch detí ako posolstvo
„Fatimy“, Panny Márie, ktorá prináša nádej pre človeka, rodinu, národ, ľudstvo. Sila posolstva Dobrého
Otca, Syna a Posolstva Dobrej Zvesti, že Boh je tu stále s nami a nezabudol na ľudstvo a výzva k pokániu a
modlitbe. Výsmešným ukončením 1.svetovej vojny a oslabením Nemecka sa črtá 2.svetová vojna.
Je karma 5 miliónov otrokov zaplatená? To vie len Prozreteľnosť. Pokánie a sila v slabosti, ako
hovorí sv.Pavol, vždy umožňuje začať znova, viac sa otvárať pomoci zhora, ale aj skúsenostiam z prežitého
utrpenia. Pokiaľ sa národ aj politici poučili z utrpenia, aj cesta utrpenia nebola zbytočná. Nerobiť tie isté
chyby, odpúšťať, podať ruku a pomáhať ublíženým, je veľká múdrosť pre človeka aj pre národ.
Novodobé ľudstvo si musí osvojiť, v rámci vývojovej špirály, nový pohľad na Zákony Vesmíru.
Naozaj nie sme vo Vesmíre sami. Nemusíme však ísť ďaleko do Vesmíru. Vedľa nás pôsobia naši anjeli,
mnohodimenzionálny svet je živá realita. Opäť sme sa dostali do obdobia, v ktorej ľudstvo musí vystúpiť do
vyšších sfér múdrosti, na ktoré poukazuje duchovná veda. V predošlých historických obdobiach sa človek
uspokojil so „susedským“ názorom obce, mesta a obraznou vierou, ktorá mu umožňovala vysvetľovať jeho
jednoduchý život „polozvieratka“. Pod mocenskými pákami nevoľníctva sa zmieroval s osudom slabších.
V dnešnom informačnom veku, keď moderný človek má temer všetko, čo v minulosti mali len tí
najbohatší – bývanie, inžinierske siete, gramotnosť, prácu a voľný čas, prístup ku knihám / informáciám,
umeniu (CD, DVD, TV), výber jedál, možnosť cestovania, prichádza aj potreba osvojiť si novú úroveň
vzdelávania a činnosti, ktorá neubližuje, ale zdraviu a životu napomáha.
Žijeme v období, kedy na vývoj každej krajiny majú silný vplyv jednotlivci – politici, ich
poradcovia, alebo aj pedagógovia, ktorí ich predtým formovali na školách. Len veľmi málo múdrych
rodičov a pedagógov vedia človeka naučiť o celostných – nebeských aj pozemských pravdách života.
Len z takýchto ľudí však vyrastú naozajstné autority, ktoré vedia viesť firmy, inštitúcie, národy v
krízových aj dobrých časoch. Zopakujme si dôležité body o niektorých nebeských zákonoch.
Človek sa skladá z viacerých energetických tiel navzájom prepojených: materiálneho, vitálneho,
psychického, noetického tela a duchovnej duše. Človek však je predovšetkým duchovná duša, ktorá sa
inkarnuje do tela, aby splnila nejakú svoju úlohu. Touto hlavnou úlohou je predovšetkým zlepšenie svojich
etických, rodinných, psychických, sociálnych, duchovných schopností, len sekundárne sú to podnikateľské či
iné hospodárske ukazovatele. Práve ukazovateľ ľudskosti duchovná duša predostiera „účet“ pri svojom
odchode na „druhý svet“ anjelskému, karmickému súdu. Podobné ukazovatele sa týkajú aj úrovne
národa. Pri každom násilnom čine, nespravodlivosti, právnickom alebo sociálnom podvode / zlyhaní,
falošnom novinárskom „klebetení“ sa porušujú základné harmonické zákony Kozmu a národ energeticky
chradne. Stáva sa „smradľavou handrou“ bez autority, ktorú žiadny iný štát neberie vážne. Autorita sa
získava len dodržiavaním etiky. Len tam, kde sa ctí pravda, česť, spravodlivosť, vzájomná úcta, slušnosť,
pomoc slabším... „tečú“ Božie energie, ktorých účinkom je prejav autority.
Národ je samozrejme tvorený občanmi a rodinami, keď tieto zlyhávajú vo výchove, škola tieto chyby
už nikdy nemôže napraviť. Mohol by ich napraviť ešte dobre rozvinutý skauting, ktorý po sto rokoch
fungovania vie v mnohom dnešné nefunkčné rodiny pri príprave detí do životnej praxe nahradiť.
Človek ako duchovná duša je doma na „druhej strane“, vo vyšších dimenziách. Vo fyzickom tele
„funguje“ len krátko. K jeho dôležitým úlohám je vybudovať tzv. vnútorné zmysly, aby na druhej strane
vo vyšších dimenziách mohol vidieť a prosperovať. Nie je preto jedno, aký životný štýl si vyberie.
V rámci zákonov reinkarnácie platí, že čím je človek hrubší, primitívnejší, surovejší, agresívnejší,
živočíšnejší, tým má „na druhej strane“ menšiu slobodu pri výbere podmienok nového zrodenia. Nemá
možnosť vyberať si ani krajinu, ani rodičov, už vôbec nie súrodencov... Platia tu neúprosné zákony karmy.
Podľa vibrácie svojho biopola dostáva / nadobúda možnosť vybrať si v danom termíne možno 10
miest primitívnej, živočíšnej inkarnácie, ale k zrodeniu dôjde zvyčajne vo vibračne najbližšej možnej
oblasti, ktorá mu umožní jeho karmu zaplatiť. Či to bude viac, alebo menej bolieť, v tomto prípade
nezáleží, tak ako týmto ľuďom záležalo „tu dole“ predovšetkým len na ich sebeckom, živočíšnom
prežívaní, bez ohľadu na okolie. Osudy osôb postupne vytvárajú osudy rodín, skupín, komunít, národov,
ktoré majú svoju kvalitatívnu, energetickú úroveň. Všetko je pritom veľmi detailne zaznamenávané a
evidované v kronike pamäte Vesmíru.
Dobrá veda má zahŕňať poznanie všetkého – nebeské aj pozemské. Dnešná prírodoveda
podľahla jednostrannému názoru, že skutočné je len viditeľné a zmerateľné, aj keď rádiové vlny, kozmické
alebo röntgenové žiarenia veľmi viditeľné nie sú. Obzvlášť najnovšie zistenia, že temná energia (73%) a
temná hmota (22%) sú pri tvorbe Vesmíru dominujúce, ukazujú na nemohúcnosť a nevedomosť
výskumníkov, docentov, profesorov, akademikov. Veda dnes skonštatovala, že o 95% vesmírnej energie a
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hmote nič nevie!!!
Peklo a očistec, podľa mnohých svedectiev NDE, nie je výmysel cirkvi pre zastrašovanie
nevedomých. Týka sa to každého občana, politika, biznismana, alebo drogového dealera. Osud jednotlivca
môže byť na „druhej strane“ rovnako „pestrý“ ako vo fyzickom tele. V minulých článkoch sme uviedli, že
inkarnácia do tela sa deje po kratšom, alebo dlhodobejšom pobyte v očistci, ktorý u zločinca má charakter
pekla V tomto pekle zažíva zločiny, ktoré robil druhým, teraz ako trpiteľ. Tieto zážitky sa opakujú
donekonečna s plným uvedomovaním si bolesti, vizuálnymi aj citovými zážitkami každej jednej obete... Aj v
prípade „obyčajného“ ohovárania (šírenia politických rozbrojov, korupcie, nepravdivých informácií,
zneužívania moci...) človek trpí napríklad spaľovaním jazyka s uvedomovaním si konkrétneho ublíženia a
pošpinenia mena druhých a rôznymi mukami oháv, ktoré „vyrobil“ behom hlúpeho života sám zločinec.
Napríklad pri samovražde alkoholom (alkoholizmus a závislosť na drogách je vedomá samovražda),
čí násilí voči druhým, človek zažíva všetky okolnosti a detaily strachu, utrpenia, krvácania, bolesti... V
prípade hromadnej vraždy napríklad bombovým atentátom zažíva zranenie a smrť každého človeka, bolesť
jeho blízkych... Božia spravodlivosť, ktorá je v tomto prípade reprezentovaná služobníkmi diabla a temných
mocností pôsobiacich podľa druhu zločinu v mrazivých, horúcich, púštnych... oblastiach vedľajších
dimenzií, sa tešia (podľa svedectiev ľudí, ktorí to mali odovzdať ako výstrahu ľudstvu) z celého procesu
mučenia a spájajú celý tento proces so zábavou, výsmechom a pohŕdaním...
Priemerne dobrý človek, ktorý úmyselne neubližoval, snažil sa žiť korektne, má pri inkarnácii právo
slobodnejšej voľby krajiny, rodiny, osudových volieb, partnera / ky, detí, priateľov, častokrát choroby a
postihov, ktoré majú pomôcť vypestovať určité vlastnosti – cnosti a predovšetkým zaplatiť väčší či menší
podiel osobnej / rodinnej karmy. Problém je, že takýto priemerne dobrý človek si častokrát vôbec
neuvedomí, že už zomrel, pretože necvičené vedomie pokračuje vo svojich životných koľajach a ignoruje
upozornenia svojho anjela strážneho, podobne ako ho ignoroval v materiálnej dimenzii Zeme.
Proces inkarnácie do hmoty je veľmi zložitý. Získať hmotné telo a možnosť zaplatiť za podlžnosti,
hriechy, alebo aj dobré činy z minulých životov nie je samozrejmosť. Vždy podlieha Božiemu
Milosrdenstvu. Deje sa tak na základe rozhodnutia vysokých hierarchií archanjelov, ktorí vedú inkarnácie do
hmoty a archanjelov živlov, jednotlivých pánov znamení a planét a mnohých iných duchovných autorít. Telo
nesie znaky rodičov (ich dôležitých genetických dispozícií), ale taktiež vzdelávania vo vyšších
poddimenziách, či váhu činov, chýb, alebo aj dobra a pomoci druhým a štýlu minulých životov. Náruživý
fajčiar musí počítať v „novom tele“ s alergiami, astmou, oslabenou činnosťou pečene a iných orgánov,
jednoducho naozaj s mizernou imunitou, teda celoživotnou energetickou nedostatočnosťou.
Na základe podrobných znalostí kvality činov a jeho úcty k materiálnemu telu (fyzické telo = Boží
chrám) a mnohých iných súvislostí z minulých životov a celkových karmických plánov dochádza k
inkarnácii. Ľudia sa vždy inkarnujú tak, aby sa ich vzájomné väzby mohli „vyčistiť“, napraviť, vylepšiť a
zharmonizovať. Každý človek si pred inkarnáciou pripravuje približný inkarnačný plán, ktorý zahŕňa nielen
rodičov a príbuzných, ale aj osudové stretnutia, alebo pravdepodobné pracovné či umelecké zručnosti, ktoré
si mohol rozvíjať aj na „druhej strane“. Takto ľudia prichádzajú v určitých skupinách, ktoré môžu zahŕňať aj
prepojenie určitých komunít.
Podľa svedectva duchovných majstrov sú obdobia prosperity, objavov, alebo obdobia vojenských
konfliktov práve obdobím, kedy dochádza k inkarnácii príslušných skupín ľudí, ktoré sú spolu karmicky
viazané. V oblasti ťažkých zločinov proti ľudskosti pri zajatí, predaji a preprave množstvo otrokov zahynulo
po ceste na súši, na lodiach, alebo boli zmrzačení. Napriek tomu, že tieto genocídy a tragédie miliónov ľudí
patrili akosi k „normálnej“ histórii ľudstva do 70.rokov 20.storočia (niekde 200, inde 400 rokov), ľudstvo by
sa mohlo poučiť.
Dokonca aj dnes sú milióny ľudí využívaní a zneužívaní. Častokrát ani v minulosti, ani v
prítomnosti sú bežnými legislatívnymi prostriedkami páchatelia neidentifikovaní a nepotrestaní. To však
neznamená, že Prozreteľnosť túto nespravodlivosť, alebo aj iné zločiny, napríklad proti prírode, vtákom,
zvieratám, ignoruje. Zákon karmy všetko eviduje, vyhodnocuje, sumarizuje a účtuje. „Orloj“ - jemný
mechanizmus Božích Hodín, Božích mlynov, sa neponáhľa. Veď prečo? Duchovná duša človeka je
nesmrteľná a času je dosť.
Človek sa môže zmeniť v každý deň. Ideálne správnym rozhodnutím v okamihu, kedy si
uvedomí svoju zodpovednosť a možnosť ovplyvniť svoj budúci život. Teda teraz. Najdôležitejšie je ako
rozhodnutie, tak aj potreba zotrvať v úsilí ísť novou cestou. Stačía drobné krôčiky, ale pravidelne, každý deň,
v tú istú hodinu... Úsmev a kratučká modlitba, poďakovanie za dar tela a dobro Stvoriteľa. Musí však
počítať, že jeho vnútorné zotrvačné sily aj okolie sa budú snažiť ho pribrzdiť. So správnym myslením,
cítením a činmi sa jeho aura začne presvetľovať a začne priťahovať svetlých pomocníkov – anjelov, s
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ktorými sa má naučiť spolupracovať – žiadať ich o pomoc.
Musíte taktiež počítať s tým, že prídu testy, niekedy dlhodobé skúšky mesiace aj roky, či naozaj
zotrváte v novom smere vývoja a či to myslíte vo vašom úsilí vážne. Počítajte s tým, že každý, s ktorým ste v
tomto živote zaobchádzali tvrdo, vám to vráti a vy sa máte naučiť v pokore, humore a trpezlivosti túto
„návratovku“ prijať – čestne, pravdivo, a s poďakovaním. Už viac nepadáte, každým okamihom je to lepšie.
„Návratovka“ sa zvykne odohrávať v troch stupňoch – Prvý stupeň je skôr jemný náznak ako
úder, ale keďže sa jedná o silnú energetickú závislosť na úrovni štruktúr biopola, tkanív, mozgových dráh...,
malé ťuknutie má silu semtexu. Druhý stupeň je už silnejší a nasleduje, keď sme na prvý zareagovali
nevhodne a začína to bolieť. A tretí stupeň už ide v sile „návratovky“, ktorú ste vy osobne použili v minulosti
na druhých a môže spustiť ďalšie koleso vývoja od nuly. Našťastie vývoj už ide rýchlejšie, len sa
nezabudnite sústavne modliť o pomoc a správne rozpoznávanie
Čím skôr sa rozhodnete zastaviť svoj pád, tým lepšie pre vás, lebo podmienky platenia karmy majú
tendenciu sa radikálne, geometricky zhoršovať už v tejto inkarnácii, oveľa horšie to bude v inkarnáciach
ďalších. Preto je také dobré vstúpiť do spoločenstva, či komunity, kde môžete získavať duchovné
povzbudenie a podporu.
Historický, politický aj hospodársky príklad karmy mocensky silnej krajiny nám popisuje Biblia.
Pyšnému, babylónskemi vládcovi Belsazarovi sa počas veľkolepej hostiny zjavil nápis na stene: „Mene,
mene, tekel, ú – parsín“, teda „spočítané, zvážené, a výsledok zistený ako nedostatočný. Tento princíp neplatí
len pre mocných tohto sveta, ale týka sa každého človeka, rodiny, skupiny, národa. Moderní ľudia dnes
ignorujú múdrosť predkov a Bibliu by chceli vyhlásiť za súbor legiend, ktorá už pre svet 21.storočia prestala
platiť. Chyba. Múdrosť súvislostí a symbolov bude platiť vždy a všade. Európa by sa mala spamätať a
vrátiť sa k svojim kresťanským koreňom. Kresťanstvu vďačíme za civilizáciu a aj keď sa ešte potrebuje
ďalej vyvíjať, jeho pružná životaschopnosť, napríklad cestou medzinárodného kooperujúceho
skautingu, dáva možnosť celosvetovej mierovej spolupráci, ktorá sa dá zaviesť temer okamžite!!!
Každý rok moderná veda objavuje mnoho nových poznatkov, žiaľ zväčša povrchného charakteru.
História, biológia, fyzika, chémia, medicína... prinášajú poznatky, ktoré napomáhajú rozširovať vedomosti a
zlepšovať život zväčša technicky vyspelým krajinám.
Jedinečný fenomén informatizácie konca 2.tisícročia a začiatku 3.tisícročia ukazuje na zvýšenie
zodpovednosti jedincov na svoje príspevky na Internete. Jedno semiačko dobra znamená možnosť zožatia
poľa dobrej úrody, keď si to prečíta napríklad 100, alebo 1 000 ľudí. Ale jedna zhnitá, smradľavá správa,
nadávka, hlúpa poznámka, znamená pole bahna a špiny, ktorá sa vráti svojmu pôvodcovi a jeho potomkom.
Pripomenieme si, že ľudstvo dnes žije v zrýchlenom karmickom vývoji. Spätný ráz karmického úderu je
málokedy okamžitý, pretože nebeský „orloj planét a znamení“ a „knihári“ - karmickí majstri, akáši ešte budú
čakať na „kompletáciu“ dát. Rozhodne by som odporúčal „neškrtat sirčičky“ do tečúceho výbušného plynu
stále zrýchľujúcej energie karmy.
Už v štúdiách Prečo sa počasie zbláznilo a Zlatomeničstvo pre každého sme uviedli, že fyzikálne
procesy teploty, prúdenia vzduchu, posuvu zemských platní či zákonov hydrodynamiky platia, lebo takto
funguje náš svet. Súčasne však je možné vnímať normálny, alebo abnormálny priebeh prírodných javov. Je
rozdiel, či sa zemské platne presúvajú pravidelne, alebo „rázovo – skokom“. Je na dnešných prírodných
vedách, aby neobviňovali neidentifikovateľné El Ňiňo ako štatisticky neurčité správanie, ale priznalo nielen
technickú a spotrebiteľskú zodpovednosť za tzv. otepľovanie planéty, ale aj zákonitosti uvedené v štúdiách.
Dnes je možné uskutočniť experimenty, napríklad pri výstrahe cyklónu v danej oblasti prizvať skupinu
aspoň 500 ľudí skúsených v meditácii na jedno miesto a urobiť „riadenú“, upokojujúcu meditáciu lásky,
odpustenia, mieru... mentálne vyslanú do epicentra, ako aj do širšieho územia. Podobné experimenty sa už
robili v minulosti a s veľmi dobrou úspešnosťou. Pripomeniem, že dobrí kresťania, či budhistickí mnísi,
alebo aj moslimi ... by si pokladali za česť zúčastniť sa takého podujatia zdarma.
Väčšia časť ľudstva v Afrike, v Južnej Amerike, či v Ázii naďalej žije v primitívne
existenčných podmienkach na hrane prežívania. Nemajú čistú vodu, pravidelné jedlo, podmienky
bezpečného odpočinku pred poveternostnými vplyvmi, či hmyzom. Na druhej strane svetové veľmoci
vo svete spúšťajú nové „kolo“ zbrojenia, vývoja a výroby nových a účinnejších zbraní. Z týchto
financií a za pomoci týchto vyspelých vedeckých a technických inštitúcií by však ľudstvo mohlo
vyriešiť problém hladomorov, nedostatku pitnej vody, zabezpečenia dôstojnejších životných
podmienok pre miliardy núdznych, a súčasne začať výskum karmických súvislostí meteo -
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geomorfologických kríz, ktoré sú dnes na zrýchlenom postupe okolo celého sveta.
V Michalovciach 6.júna 2017
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